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ABSTRAK 
 

Nama : ANDI ADAM 
NIM : 70300117071 
Judul : Peran Perawat Dalam Pelayanan Spiritual di Rumah Sakit: Literatur   
   Review 
 
Pada tahun 1998, WHO resmi mengubah definisi tentang kesehatan dan 
memasukkan aspek spiritual kedalam unsur kesehatan manusia. Rumah sakit 
merupakan penyedia layanan, salah satu diantara pelayanan medik adalah pelayanan 
spiritual. Perawat menjadi bagian dari pelayanan spiritual sehingga peran perawat 
dibutuhkan pada setiap tindakan spiritual yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peran apa saja yang di lakukan perawat dalam memberikan 
pelayanan spiritual di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
Literatur Review. Pencarian literature dilakukan pada lima database: Proquest, 
Pubmed, EBSCO, Scopus dan ELSEVIER serta platform Science Direct. Ditemukan 
hasil sebanyak 2,126 artikel yang kemudian dilakukan proses identification, 
screening dan eligibility, dan di periksa kelayakan menggunakan Guideline review 
dari Joanna Briggs Institute (JBI) sehingga diperoleh 9 artikel dimana 2 artikel yang 
membahas peran perawat sebagai pelaksana asuhan keperawatan spiritual, 3 artikel 
membahas peran sebagai konsultan, 2 artikel tentang peran perawat sebagai 
edukator, 2 tentang peran perawat sebagai kolaborator, 1 artikel tentang peran 
perawat sebagai kordinator dan 1 artikel tentang peran perawat sebagai advokat. 
Dari 6 peran yang ditemukan di simpulkan bahwa peran sebagai pelaksana asuhan 
keperawatan spiritual dan konsultan menjadikan peran paling dominan dilakukan 
perawat pada pelayanan spiritual di rumah sakit. 

Kata kunci: Pelayanan Spiritual, Peran Perawat, Rumah Sakit 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit adalah lembaga pelayanan Kesehatan yang tidak hanya memperhatikan 

profesionalisme di bidang medis dan perawatan, namun juga pelayanan penunjang medik. 

Seperti Radiologi, rehabilitasi medis, rekam medis, farmasi, gizi, pelayanan spiritual dan 

lain sebagainya adalah sesuatu yang mendukung pelayanan medis. Salah satu diantara 

pelayanan medik adalah pelayanan spiritual. Pelayanan spiritual di rumah sakit merupakan 

layanan bimbingan rohani kepada pasien (Riyadi, 2019). 

Pemberian pelayanan spiritual kepada pasien, beberapa peneliti 

mengemukakan bahwa 50% perawat jarang atau tidak pernah memberikan 

pelayanan spiritual yang didapatkan dari hasil survey 3,818 orang. Perawat sendiri 

mengemukakan bahwa pasien yang membutuhkan pelayanan spiritual adalah 1,639 

orang (41,4%) setiap hari, 953 orang (24,2%) yang membutuhkan spiritual setiap 

minggunya, 816 orang (20,7%) yang membutuhkan spiritual setiap bulannya, 410 

orang (10,4%) yang membutuhkan pelayanan spiritual setiap tahun. Hal ini menjadi 

pemikiran bahwa esensi perawatan spiritual dan kompetensi pelayanan spiritual 

harus didahului kepada penyedia pelayanan kesehatan sehingga dapat memahami 

kebutuhan spiritual yang akan diberikan kepada pasien (Nuridah, 2020). 

Pelayanan spiritual memberikan dampak positif dalam kesembuhan pasien, 

dikarenakan di dalam spiritual menurut Faridah (2021) pasien dipandang sebagai 

makhluk holistik yang terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial dan spiritual, 

yang merupakan perpaduan aspek jasmani dan rohani sebagai satu kesatuan yang 

utuh.  
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Spiritual menjadi aspek terpenting yang harus terpenuhi dari diri pasien selama 

masa perawatan (Purnawani et al., 2020). Karena pasien yang sakit mengalami 

kekurangan energi yang tak hanya berdampak pada spiritual pasien, sehingga 

diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan spiritual (Faridah, 2021). Spiritual 

adalah.keyakinan dalam hubungannya.dengan yang Maha Kuasa dan Maha 

Pencipta (Arwin & Khotimah, 2018). 

Hasil studi yang dilakukan di rumah sakit amerika serikat oleh Ferrel et al 

(2019) yang dikutip dalam penelitian Moosavi et al (2020) di Iran Menunjukkan 

bahwa 77% pasien ingin membicarakan masalah kebutuhan spiritual mereka, 

bahkan 50% pasien meminta dokter untuk mendoakan mereka, namun 6% pasien 

menerima perawatan spiritual dari dokter, 13% menerima perawatan spiritual dari 

perawat. Sementara 50 % layanan kesehatan tidak menyediakan layanan spiritual 

atau tidak ada kemampuan yang dimiliki dalam memberikan layanan spiritual. 

Salah satu penyebabnya karena belum ada konsensus dalam literatur definisi 

spiritualitas. 

Sebuah penelitian di Spanyol menunjukkan bahwa sebanyak 94% dari 191 

profesional perawatan paliatif melihat penyediaan Pelayanan perawatan spiritual 

sebagai bagian dari peran mereka, tetapi hanya 58% menganggap diri mereka 

berkompeten dalam memberikan jenis pelayanan perawatan ini. Studi yang 

dilakukan di Belanda terhadap perawat di ruangan ICU dalam memberikan 

perawatan spiritual mengungkapkan bahwa perawat harus mengenal diri mereka 

sendiri dan menyadari latar belakang mereka sendiri, yang memerlukan refleksi dan 

pendidikan sehingga pemberian perawatan spiritual lebih maksimal  (Gijsberts et 

al., 2019). 
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Pelayanan spiritual di Indonesia sendiri menjadi unsur yang juga sangat 

penting terlebih di rumah sakit. Dari hasil survey-daring yang dilakukan Kemenag 

(2021) pada masa pandemik covid-19, sebanyak 1.550 responding dari penyintas, 

dan masyarakat di 34 Provinsi dengan cukup tersebar dan sebangun dengan 

populasi masyarakat Indonesia yang terpapar covid, 97% responden merasa 

keyakinan/keberagamaan secara psikologis membantu dalam menghadapi Pandemi 

Covid-19 dan merasakan dampaknya. 

Pentingnya kebutuhan spiritual bagi pasien menunjukkan adanya hubungan 

erat dengan kondisi psikologis pasien dimana menunjukkan adanya pandangan 

kualitas hidup yang baik pada pasien yang memiliki spiritualitas yang tinggi (Cruz 

et al., 2017). Beberapa peneliti juga telah mengemukakan manfaat dari adanya 

proses asuhan keperawatan spiritual pada pasien akut, dimana mereka menyatakan 

bahwa perjalanan penyakit yang mereka alami terkadang membuat munculnya 

stressor dari berbagai aspek, sehingga mereka butuh sebuah penguatan dan 

ketenagaan untuk membantu mereka dalam hubungan dengan Tuhannya (ibadah) 

(El-Noor, 2014). 

Fenomena yang terjadi di pelayanan kesehatan, pemberian asuhan keperawatan 

spiritual belum optimal berjalan baik dalam hal aplikasi langsung ke pasien maupun 

dalam hal pendokumentasian (Eriyanti, 2018). Kementerian Kesehatan terhadap 

Rumah Sakit di Indonesia tahun 2014 (Puskom Depkes) diketahui sekitar 54 – 74 

% perawat melaksanakan instruksi medis, 26 % perawat melaksanakan pekerjaan 

administrasi rumah sakit, 20 % melaksanakan praktik keperawatan yang belum 

dikelola dengan baik, dan 68 % tugas keperawatan dasar yang seharusnya 

dikerjakan perawat dilakukan oleh keluarga pasien.   
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Penelitian yang dilakukan oleh Sunarya (2021) di RSUD Labuha Maluku Utara 

menemukan bahwa keterampilan perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 

pasien di ICU memiliki skor respon rata-rata sebesar di bawah 3% untuk 12 dari 14 

item pernyataan pada angket yang diberikan, dan ini menunjukkan bahwa perawat 

kekurangan keterampilan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual.  

Hal ini juga diungkapkan dalam Penelitian Mehika et al (2021) di RSUD Arifin 

Achmad Provinsi Riau yang menemukan bahwa Kepuasan pasien terhadap 

pemenuhan kebutuhan spiritual diperoleh hasil 69,8% pasien merasa tidak puas, 

sebagian besar responden memiliki tingkat kepuasan yang rendah terhadap 

pemenuhan kebutuhan mempertahankan hubungan baik dan pelaksanaan praktik 

ibadah. Artinya peran perawat dalam pemberian kebutuhan spiritual belum berjalan 

secara optimal.  

Penelitian yang juga dilakukan Ilhamsyah et al (2021) di RS Ibnu Sina 

Makassar menunjukkan bahwa  pelaksanaan  keperawatan  spiritual kurang 

terlaksana  tetapi  mempunyai  kepuasan spiritual, sebanyak 17 pasien yang 

menyatakan puas dan 28 pasien yang menyatakan kurang  puas.  Dengan  kata lain 

terdapat 37.8% pasien/responden menyatakan pelaksanaan  keperawatan  spiritual  

kurang  terlaksana  tapi  tetap  merasa  puas  terkait dimensi  spiritualnya.  

Penelitian Komariah et al (2020) juga memberikan penjelasan bahwa banyak 

pasien rawat inap di rumah sakit memerlukan pemenuhan kebutuhan spiritual, dan 

ada kalanya mereka menggunakan sumber daya yang ada pada mereka sendiri, 

entah itu keluarga atau orang yang dianggap ahli agama baik dari rumah sakit 

ataupun di lingkungan tempat mereka tinggal, hanya sekadar untuk mendukung dan 

memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka.  
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Peran perawat dalam memberikan pelayanan spiritual sangat penting dilakukan 

mengingat WHO 1998 resmi mengubah definisi tentang kesehatan dan 

memasukkan aspek spiritual kedalam unsur kesehatan manusia, dimana dinyatakan 

bahwa kesehatan merupakan keadaan dinamis dari kesejahteraan fisik, psikis, sosial 

dan spiritual (Nuridah, 2020).  

Pelayanan spiritual masih belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut 

disebabkan karena perawat menganggap pelayanan spiritual kurang penting dan 

bukan prioritas, kesibukan di dalam ruangan, perbedaan agama, menganggap 

agama adalah hal privasi, dan kurang memahami tentang konsep spiritual 

(Purnawani et al., 2020) 

Perawat dapat memberikan fasilitas kepada pasien untuk berdoa, berzikir, 

membacakan kitab, membimbing dalam shalat. Perawat juga dapat melakukan 

tindakan mandiri atau berkolaborasi dengan pemuka agama atau rohaniawan (Laili 

et al., 2019).  

Namun untuk memberikan pelayanan maksimal itu semua, rumah sakit juga 

harus memperhatikan hambatan dalam pelayanan asuhan keperawatan spiritual 

yaitu beban kerja dan kekurangan staf perawat, format pengkajian keperawatan 

spiritual belum maksimal, tingkat pengetahuan aplikasi pelayanan keperawatan 

spiritual masih kurang, dukungan/kebijakan manajemen rumah sakit belum 

maksimal (Nuridah, 2020). 

Dari beberapa literatur yang disampaikan diatas perawat masih perlu 

memahami peran perawat dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien dan juga 

jenis intervensi keperawatan yang bisa dikolaborasikan dalam keperawatan spiritual 

di rumah sakit agar kebutuhan spiritual pasien dapat terpenuhi. Terlepas dari itu 

semua perlu adanya kolaborasi perawat–rohaniawan, pelayanan spiritual di setiap 
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ruangan, kebijakan dan dukungan manajemen dari pihak rumah sakit agar terlaksana 

dengan baik dan maksimal. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang peran perawat dalam pelayanan spiritual di rumah sakit. 

B. Rumusan Masalah  

Rumah sakit khususnya pasien rawat inap memerlukan pemenuhan kebutuhan 

spiritual, pasien masih menggunakan sumber daya yang ada pada diri masing-

masing pasien, entah itu keluarga dan orang yang dianggap ahli agama baik  dari 

rumah sakit ataupun di lingkungan tempat mereka tinggal, sekedar untuk 

mendukung dan memenuhi kebutuhan spiritual.  

Peran perawat seharusnya lebih mampu memberikan pelayanan spiritual yang 

jauh lebih baik tanpa harus menyampingkan kebutuhan dasar pasien. Berdasarkan 

fenomena di atas tersebut, penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan 

penelitian yaitu “Bagaimana peran perawat dalam memberikan pelayanan spiritual 

di rumah sakit ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran apa saja yang 

dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan spiritual di rumah sakit. 

D. Manfaat Penelitian  

a. Teoritis 

1. Sebagai dasar keilmuan dalam penelitian berikutnya khususnya tentang 

peran perawat dalam pelayanan spiritual sebagai salah satu aspek penting 

yang harus dipenuhi oleh perawat. 

2. Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan maupun 

sebagai bahan pembelajaran bagi institusi dan mahasiswa terkait peran 

perawat dalam pelayanan spiritual di rumah sakit. 
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b. Praktisi 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam pelayanan 

kesehatan khususnya pada perawat agar menambah pengetahuan akan 

pentingnya peran perawat dalam memberikan pelayanan spiritual. 

2. Sebagai bahan rujukan dalam pelayanan agar menambah pengetahuan 

bahwa spiritual menjadi bagian dari pelayanan yang diterapkan dalam 

setiap kegiatan keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kajian Pustaka  
 

NO 
Nama 
Peneliti 

Volume 
Judul 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 
Perbedaan Dengan 
Riset Sebelumnya 
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1. (Nurhanif,I
wan 
Purnawani,S
obihin 2020) 

Jurnal of 
Bionursin
g 2020, 
VOL. 2, 
NO. 1, 
39–46 
 

Gambaran 
Peran Perawat 
terhadap 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Spiritual 
Pasien di 
Ruang ICU 

deskriptif 
kualitatif 

Hasil penelitian ini 
menemukan 8 tema dari 5 
tujuan khusus. Tema-tema 
tersebut adalah: 1) 
definisi spiritualitas, 2) 
fungsi spiritualitas, 3) 
faktor-faktor gangguan 
spiritual, 4) karakteristik 
pasien gangguan spiritual, 5) 
tindakan perawat mandiri 
dalam pemenuhan spiritual 
kebutuhan, 6) tindakan 
kolaborasi perawat dalam 
pemenuhan kebutuhan 
spiritual, 7) pemenuhan 
hambatan 

Perbedaan dari 
penelitian ini yaitu  
Desain penelitian, 
serta variabel yang 
di teliti disini 
peran perawat 
dalam pelayanan 
spiritual di rumah 
sakit. 
 

2. (Syahbana, 
Ali 
Wahyuni, 
Dwi 
Zulkarnain, 
Elfian 2019) 

Profesion
al health 
journal 
Volume 1, 
No. 1, 
Septembe
r2019 
(Hal. 21-
26) 
 

Peran Perawat 
dalam 
Melakukan 
Pengkajian 
Kebutuhan 
Pasien 
Berdasarkan 
Aspek 
Biologis , 
Psikologis , 
Sosiologis , 
Spiritual di 
Ruang Rawat 
Inap 

kualitatif Peran perawat dalam 
melakukan pengkajian 
keperawatan kebutuhan 
pasien berdasarkan aspek 
bio,psiko,sosio,spiritual 
didapatkan dua tema yaitu 
tema 1 adalah melaksanakan 
pengkajian awal dan tema 2 
ialah melaksanakan 
pengkajian lanjutan. 
Tema 3 adalah Pelaksanaan 
pengkajian secara holistik 
dilakukan oleh perawat 
dalam waktu-waktu tertentu. 

Perbedaan dari 
penelitian ini yaitu  
Desain penelitian, 
serta variabel yang 
di teliti disini 
peran perawat 
dalam pelayanan 
spiritual di rumah 
sakit. 
 

3. (Roby 
Gultom, 
Hartika 
Samgryce 
Siagian, 
Dedek 
Hermawan 
Sitorus 
2020) 

Jifi(jurnal 
ilmiah 
farmasi 
imelda) 
vol.4, 
no.1, 
september 
2020, pp. 
21-27 
 

Evaluasi 
peranan faktor 
spiritualitas 
perawat di 
dalam 
mendukung 
aspek 
spiritual pasien 
rawat inap di 
rumah 
sakit imelda 
medan 

deskriptif 
analitik 

Hasil penelitian peran 
perawat factor spiritualitas 
dalam mendukung aspek 
spiritual pasien rawat inap 
menunjukkan bahwa 25 
(71,4%) pasien telah 
memenuhi kebutuhan 
spiritualnya dengan perawat 
yang menerapkan aspek 
spiritualnya dengan baik. Uji 
statistik dengan chi square 
diperoleh p value < 0,05 
artinya ada hubungan antara 
aspek penerapan spiritual 
dengan pemenuhan 
kebutuhan rohani.  
 

Perbedaan dari 
penelitian ini yaitu  
Desain penelitian, 
serta variabel yang 
di teliti disini 
peran perawat 
dalam pelayanan 
spiritual di rumah 
sakit. 
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4. (Fahni 
Haris, Yanti 
Auliyantika, 
Fajar Bagus 
Putra, 
Wahyuni 
Jannatin 
Aliyah, 
Muhammad 
Afandi 
2020) 

Jurnal 
Keperawa
tan 
Volume 
12 No 1, 
Hal 79 - 
84, Maret 
2020 
 

Pemenuhan 
kebutuhan 
spiritual pasien 
terpasang alat 
medis: 
persepsi pasien 

kualitatif Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa 
sebagian besar responden 
berjenis kelamin laki - laki 
(55,45%), rata-rata usia 50 
tahun, tidak bekerja (36,9%), 
berpendidikan D3/D4/S1 
(46,1%), menikah (51,9%), 
persepsi pasien mengatakan 
perawat tidak membantu 
dalam pelaksaan ibadah 
(61,5%), responden rutin 
dalam melaksanakan ibadah 
selama sakit (46,2%), 
responden terpasang alat 
medis: infus dan kateter 
(66,2%). Kebutuhan 
spiritual pasien dalam 
pemenuhan kebutuhan 
spiritual selama di rawat di 
rumah sakit belum 
terpenuhi. 

Perbedaan dari 
penelitian ini yaitu  
Desain penelitian 
 

5. (Injilina 
Luzia 
Janetha 
Pattinasaran
y, Yulius 
Yusak 
Ranimpi, 
Rama Tulus 
Pilakoannu 
2021) 

Jurnal 
Keperawa
tan 
Soedirma
n Vol 1, 
No 1 page 
14-19 
 

The 
description of 
nurses spiritual 
support for 
patients of  
Different 
religions in 
hospitals 

kualitatif Hasil penelitian Berdasarkan 
wawancara dengan 
informan, ada 6 
tema bentuk dukungan 
spiritual yang diberikan oleh 
informan kepada pasien, 
yaitu arti tuhan, arti dan 
tujuan hidup, sumber 
kebahagiaan iness, arti dari 
peristiwa tragis, penilaian 
hal baik dan buruk, dan 
interaksi antara perawat dan 
pasien yang sama atau 
agama yang berbeda 
 

Perbedaan dari 
penelitian ini yaitu  
Desain penelitian, 
serta variabel yang 
di teliti disini 
peran perawat 
dalam pelayanan 
spiritual di rumah 
sakit. 
 

6. (Semerci, 
Remziye 
Uysal, Neşe 
Bağçivan, 
Gülcan 
Doğan, 

Nurhan 
Akgün 
Kostak,Mela
hat 
Tayaz, Esra 

Turk J 
Oncol 
2021;36(2
):222–30 

Oncology 
nurses spiritual 
care 
competence 
and 
perspective 
about spiritual 
care services 

deskriptif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Sekitar 
30,1% perawat menyatakan 
bahwa mereka peduli dengan 
kebutuhan perawatan 
spiritual 
pasien/pengasuhnya dan 
29,3% perawat memberikan 
informasi kepada pasien dan 
pengasuh tentang layanan 
perawatan spiritual dan 

Perbedaan dari 
penelitian ini yaitu  
Desain penelitian 
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Özdemir 
Koyu, Hazal 
Çetin Şeref, 

Ferhan 
Kunter,  
 
Nilgün 
2021) 

merujuk mereka ke pusat-
pusat ini. Sekitar 31,7% 
perawat tidak tahu tentang 
peran spesialis perawatan 
spiritual. Ditemukan bahwa 
ada hubungan yang 
signifikan dan positif antara 
usia dan tahun kerja perawat 
dan nilai rata-rata dari "Skala 
Kompetensi Perawatan 
Spiritual" dan subskala 
(p<0,05). Skor rata-rata total 
dan subskala dari Skala 
Kompetensi Perawatan 
Spiritual secara statistik 
berbeda secara signifikan 
dengan: tingkat pendidikan 
perawat dan status pelaporan 
efektivitas pelayanan 
spiritual care (p<0,05). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Keperawatan Spiritual 

1. Pengertian Keperawatan 

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 (Kemenkes RI, 2014). 

Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan 

kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun sakit yang 

mengalamí gangguan fisik, psikis, dan sosial agar dapat mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. Bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat berupa 

meningkatkan kemampuan yang ada pada individu, mencegah, memperbaiki, 

dan melakukan rehabilitasi dari suatu keadaan yang dipersepsikan sakit oleh 

individu (Nursalam, 2009). 

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan 

bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat 

keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial spiritual yang komprehensif, 

ditujukan pada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang 

mencakup seluruh proses kehidupan manusia. 

Kusnanto and Roy (2003) dalam Nursalam (2009) mendefinisikan bahwa 

tujuan keperawatan adalah meningkatkan respons adaptasi yang berhubungan 

dengan empat model respons adaptasi. Perubahan internal, eksternal, dan 
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stimulus input bergantung dari kondisi koping individu. Kondisi koping 

menggambarkan tingkat adaptasi seseorang. Tingkat adaptasi ditentukan oleh 

stimulus vokal kontekstual, dan residual. Stimulus vokal adalah suatu respons 

yang diberikan secara langsung terhadap input yang masuk. Penggunaan fokal 

pada umumnya tergantung pada tingkat perubahan yang berdampak terhadap 

seseorang. 

Stimulus kontekstual adalah semua stimulus lain yang merangsang 

seseorang baik internal maupun eksternal serta mempengaruhi situasi dan dapat 

diobservasi, diukur, dan secara subjektif disampaikan oleh individu. Stimulus 

residual adalah karakteristik atau riwayat seseorang dan timbul secara relevan 

sesuai dengan situasi yang dihadapi tetapi sulit diukur secara objektif. Tindakan 

keperawatan yang diberikan adalah meningkatkan respons adaptasi pada situasi 

sehat dan sakit. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh perawat dalam 

memanipulasi stimulus fokal, kontekstual, atau residual pada individu. Dengan 

memanipulasi semua stimulus tersebut, diharapkan individu akan berada pada 

zona adaptasi. Jika memungkinkan, stimulus fokal yang dapat mewakili semua 

stimulus harus dirangsang dengan baik. 

Pelayanan berarti memberikan suatu layanan atau bantuan kepada orang 

yang memerlukan. Dalam hal ini perawat memberikan pelayanan kepada pasien 

bukan hanya fisik tetapi juga dalam bentuk pelayanan spiritual, maka dari itu 

dalam tindakan tersebut tercermin perilaku terpuji. Dalam konteks pelayanan 

sendiri mencakup banyak hal dalam setiap agama yaitu mendorong munculnya 

sikap melayani di setiap orang, salah satunya agama islam memberi penekanan 

khusus tentang sikap ini.  
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Pilar sikap melayani adalah berbuat ihsan kepada orang lain. Al-Qur’an 

menyuruh manusia untuk berbuat ihsan kepada orang lain sebagaimana Allah 

telah berbuat baik kepada manusia. Allah swt berfirman: 

َاْحَسَن اللٰ ُه  ٓ  ٰاٰتىَك اللٰ ُه الد َّاَر اْلٰاِخَرَة َوَلا َتْنَس َنِصْيَبَك ِمَن الد ُّْنَيا َوَاْحِسْن َكَما ٓ  َواْبَتِغ ِفْيَما
 ن َّ اللٰ َه َلا ُيِحب ُّ اْلُمْفِسِدْيَناِ ٓ  ِاَلْيَك َوَلا َتْبِغ اْلَفَساَد ِفى اْلَاْرِض 

Terjemahnya:  
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 
bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 
berbuat kerusakan” {Q.S Al-Qashash (28): 77}. 

Tafsir tematik terbitan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an ayat tersebut 

dipahami bahwa setiap muslimin senantiasa termotivasi bekerja secara 

profesional meskipun penghasilan yang iya peroleh tidak sesuai dengan beban 

pekerjaannya. Adapun tafsir al-qur’an tematik jilid 6 Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an yaitu Ketimpangan pendapatan dengan tuntutan kerja 

demikian yang banyak dirasakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. 

Seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan harus meyakini bahwa 

pendapatan yang kurang akan ditutup oleh Allah dengan balasan yang lebih baik 

dari materi. 

 Meskipun begitu, dalam menafsirkan ayat tersebut Quraish Shihab 

menekankan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. 

Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 10 

Menafsirkan bahwa dalam konteks pendidikan, pengelola lembaga pendidikan 

harus mencari solusi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya 

seperti mencari sumber pendapatan lain selain sumbangan dari pemerintah. 
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Sehingga pendidik dan tenaga kependidikan bisa menjadi pelayan pendidikan 

yang baik tanpa merasa gelisah memikirkan kesejahteraannya.  

Sikap ihsan yang menjiwai setiap aktivitas pelayanan harus dilandasi 

dengan ilmu manajemen pelayanan yang benar. Tanpa pengetahuan manajemen 

pelayanan yang benar, sikap ihsan kita tidak akan tepat sasaran. Oleh karena itu, 

diperlukan pemahaman yang benar tentang bagaimana cara mempraktekkan 

pelayanan yang baik (Shihab, 2005). Adapun kaitannya dengan perawat yaitu 

karna perawat berhadapan langsung dengan pasien sehingga harus memiliki 

sikap yang lembut dan menganggap setiap asuhan yang di berikan bernilai 

ibadah disisi tuhan yang maha esa. 

2. Spiritual 

a. Pengertian Spiritual 

Menurut KBBI (2018) Spiritual artinya adalah yang berhubungan dengan 

sifat kejiwaan (rohani dan batin). Spiritual merupakan.bagian inti dari 

individu yang tidak pernah terlibat dan memberikan makna dan tujuan 

hidup.serta keterkaitan.dengan yang maha tinggi (Allah SWT). Spiritual 

adalah.keyakinan dalam hubungannya.dengan yang Maha Kuasa dan Maha 

Pencipta (Arwin & Khotimah, 2018).  

Kata spiritual merupakan bahasa latin yaitu spiritus yang berarti meniup 

atau bernapas, dan kemudian memiliki arti yang memberi kehidupan atau 

intisari menjadi manusia. Spiritual merupakan faktor yang penting dalam 

membantu individu mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk 

memelihara kesehatan, kesejahteraan serta adaptasi terhadap penyakitnya 

(Potter  & Perry, 2012). 
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Spiritual merupakan sesuatu yang dipercaya seseorang terdapat 

hubungan dengan kekuatan yang melebihi tinggi, yang menyebabkan suatu 

kebutuhan serta kecintaan terhadap adanya tuhan dan permohonan maaf atas 

semua kesalahan yang pernah dilakukan (Hidayat, 2013). Spiritualitas tidak 

sama dengan agama, spiritualitas adalah konsep yang lebih luas dan bersifat 

universal dan pribadi, sedangkan agama termasuk bagian dari spiritualitas 

yang terkait dengan budaya dan masyarakat (Tualeka, 2014) 

Spiritual.dan keyakinan beragama sangat penting dalam kehidupan 

manusia karena hasil.tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup, 

kebiasaan.dan perasaan terhadap kesakitan. Ketika penyakit, kehilangan atau 

nyeri mempengaruhi seseorang, Energy orang tersebut menipis, dan spirit 

orang tersebut dipengaruhi (Potter and Perry, 2006) dalam (Talindong, 2020).  

Al Kaheel.asal Suriah dalam makalahnya bahwa solusi paling baik untuk 

seluruh penyakit adalah Al-Qur’an. Berdasarkan.pengalamannya iya 

mengatakan bahwa pengobatan Al-Qur’an mampu mengobati penyakit yang 

dialaminya yang tidak mampu di obati oleh tim medis. 

Dengan.mendengarkan ayat-ayat.yang mulia dari Al-Qur’an getaran neuron 

akan kembali stabil bahkan melakukan fungsi prinsipnya secara baik 

(Fadilah, 2015). 

Spiritual merupakan suatu bentuk keyakinan kepada sang pencipta dalam 

berkomunikasi dengan sang pencipta, dalam islam sendiri ada yang 

dinamakan doa merupakan salah satu sarana bagi seorang hamba untuk 

berkomunikasi langsung dengan Allah swt. Selain itu, berdoa juga merupakan 

bagian dari ibadah dan bahkan saripati ibadah itu sendiri sebagaimana yang 

disyaratkan nabi Muhammad saw, “al-du’a mukhkhu al-ibadah” 
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yakni berdoa adalah inti ibadah. Oleh karena itu berdoa bukan hanya sekedar 

permohonan lalu Allah swt akan mengabulkan doa tersebut, tetapi ia adalah 

keterhubungan hamba dengan Tuhannya. Firman Allah swt. di dalam Al-

qur’an : 

 ࣖاِخِرْيَن ن ََّم َدِان َّ ال َِّذْيَن َيْسَتْكِبُرْوَن َعْن ِعَباَدِتْي َسَيْدُخُلْوَن َجهَ ٓ  َاْسَتِجْب َلُكْم  ٓ  وَقاَل َرب ُُّكُم اْدُعْوِنْي
Terjemahnya: 

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong 
tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam 
keadaan hina dina.”{Q.S Ghafir (40): 60} 

Ayat di atas menyatakan, dan Tuhan yang selama ini memelihara kamu, 

telah berfirman sejak dahulu atau melalui ayat-ayat al-Qur’an yang telah 

turun sebelum ayat ini bahwa: “berdoa dan beribadah-lah” kepada-Ku yakni 

murnikanlah ketaatan kepada-Ku dan perkenankanlah tuntunan-Ku, niscaya 

Kuperkenankan secara mantap bagi kamu apa yang kamu harapkan.  

Jangan sekali-kali merasa angkuh sehingga enggan berdoa dan beribadah 

karena sesungguhnya orang-orangyang menyombongkan diri enggan berdoa 

dan menghindar dari beribadah kepada-Ku serta tidak memperkenankan 

tuntunan-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina yakni 

tersiksa lahir dan batin. 

Ayat di atas menggunakan apa yang dinamai gaya ihtibak yakni tidak 

menyebut satu kata atau kalimat pada penggalan pertama karena telah 

diisyaratkan oleh penggalan kedua, demikian juga sebaliknya. Pada 

penggalan pertama ayat di atas, disebut kata doa ud‘uni tetapi tidak disebut 

kata ibadah “ibadati”, sebaliknya pada penggalan kedua tidak disebut kata 

doa dan yang disebut adalah kata ibadah.  

https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-araf-ayat-180-anjuran-berdoa-dan-berdzikir-dengan-asmaul-husna/
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Dengan demikian, yang tidak disebut pada penggalan pertama ditunjuk 

keberadaannya oleh penggalan kedua, dan yang tidak disebut pada penggalan 

kedua, disebut pada penggalan pertama. Kata “ud‘uni” dipahami oleh banyak 

ulama dalam arti beribadahlah kepada-Kztilm dikukuhkan oleh lanjutan ayat 

yang menyatakan: Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri 

dari beribadah kepada-Ku, dan dikukuhkan juga oleh sabda Nabi saw. Yang 

menafsirkan kata tersebut dengan doa. (HR. at-Tirnydzi).  

Di tempat lain Nabi saw. Bersabda: “ad-Du‘a’Mukh al-‘Ibadah” (doa 

adalah inti dari ibadah)” (HR. at-Tirmidzi). Ini karena setiap ibadah 

mengandung permohonan, sedang permohonan yang sebenarnya adalah yang 

tulus ditujukan kepada Allah swt. setelah mengakui keesaan-Nya. Ayat ini 

menunjukkan bahwa Allah swt. sangat menyukai hamba hamba-Nya yang 

bermohon kepada-Nya, karena itu doa dianjurkan setiap saat. Adalah sangat 

tercela seseorang yang berlaku seperti kaum musyrikin, yang hanya berdoa 

ketika dalam kesulitan. Bukan saja karena hal tersebut menunjukkan 

kerendahan moral, tetapi juga karena hal itu menunjukkan bahwa mereka 

tidak menyadari bahwa setiap saat, manusia membutuhkan bantuan Allah swt 

(Shihab, 2002). 

Pendampingan.layanan spiritual kepada pasien yang sebelum melakukan 

operasi atau pre operasi.merupakan.sebuah intervensi dari layanan spiritual 

yang.bertujuan pasien mampu memaknai kondisinya, berserah diri dan 

menyadari semua yang terjadi hidup.adalah sebuah nikmat dari Allah SWT 

sehingga pasien dapat..meningkatkan koping yang dapat menurunkan 

kecemasan (Kozier & Erb’s, 2016) 



18 
 

 
 

Spiritual merupakan bentuk hubungan dengan Yang Maha Kuasa, 

keyakinan spiritual akan.menjadikan seseorang mempertahankan 

keharmonisan, keselarasan dengan dunia luar. Keyakinan.spiritual dapat 

mempengaruhi.tingkat kesehatan dan perilaku dalam perawatan pasien. 

Terpenuhinya kebutuhan spiritual apabila kebutuhan spiritual seseorang 

mampu.mengembangkan rasa.syukur, sabar, serta ikhlas (Triyani et al., 

2019). 

Menurut Rahmayati et al (2018) salah.satu upayanya.dalam intervensi 

keperawatan untuk.mencegah kecemasan adalah dengan terapi spiritual 

merupakan suatu pengobatan alternatif dengan cara.pendekatan 

keagamaan.melalui.doa zikir yang merupakan suatu keajaiban dalam 

unsur.penyembuhan.penyakit atau sebagai psikoterapeutik yang mendalam, 

bertujuan untuk membangkitkan.rasa percaya diri dan optimisme yang paling 

penting selain obat dan.tindakan medis. 

b. Tingkatan spiritual dalam pandangan islam 

Penelitian Jumala (2017) menjabarkan bahwasanya dalam pandangan 

Islam, terdapat tujuh tingkatan spiritualitas manusia dari yang bersifat 

egoistik sampai yang suci menurut perintah Allah. 

a) Nafs Amarah (The Commading Self) 

Merupakan tingkat terendah dari jiwa spiritual manusia. Pada 

tingkatan ini nafsu mendominasi kepada ajakan untuk berbuat kejahatan. 

Hal ini menyebabkan orang dengan Nafs Amarah tidak dapat mengontrol 

kepentingan dirinya, tidak memiliki moral dan rasa kasih sayang. Pribadi 

mereka dihiasi dengan dendam, kemarahan, ketamakan, gairah seksual, iri 

hati, egois, dll. Kehidupan mereka rusak karena kecanduan kepada 
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perilaku perilaku negatif, mereka menolak adanya masalah. Sehingga 

mudah melarikan diri dan melampiaskan masalah tanpa kendali akal sehat. 

Orang yang mengidap Nafs Amarah, kesadaran dan akal dikalahkan oleh 

keinginan dan nafsu hewani, mereka tidak dapat berubah karena tidak 

memiliki kebutuhan untuk berubah. 

b) Nafs lawwamah (The regretful self) 

Adalah manusia yang memiliki kesadaran terhadap perilakunya, dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk, menyesali kesalahan-

kesalahannya, namun belum memiliki kemampuan untuk mengubah gaya 

hidupnya dengan cara yang signifikan. Ibarat seorang pecandu yang mulai 

memahami rasa sakit, namun kecanduan yang kuat menyebabkan mereka 

tidak dapat segera berubah. Pada tahap ini dibutuhkan obat yang lebih 

kuat, dosis awal terapi yang diberikan adalah mengikuti kewajiban yang 

diberikan agamanya seperti shalat, puasa, membayar zakat dan mencoba 

berperilaku baik. Seseorang yang mengidap nafs Lawwamah, diintai oleh 

tiga bahaya besar yaitu kemunafikan, kesombongan dan kemarahan.  

Kemunafikan timbul ketika mereka menginginkan orang lain 

mengetahui bahwa dirinya sedang berusaha berubah dengan menunjukkan 

segala kebaikan di depan orang lain dan mengharapkan pujian. 

Kesombongan terjadi karena memandang bahwa apa yang sedang 

dilakukannya merupakan prestasi terbaik, dan kemarahan timbul ketika 

merasa tidak merasa dirinya tidak dihargai. Pada tingkatan ini, manusia 

tidak mampu membebaskan diri dari godaan, kekecewaan terhadap 

penghargaan dari orang lain terhadap perilakunya membuatnya kembali 

kepada perilaku buruk. Ia merasa mengambil jalan yang salah karena 
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kurang dihargai bahkan menyalahkan orang lain yang membawanya pada 

tahap ini. Ia kembali terpengaruh dengan nafsu hewani yang mereka 

miliki, namun cukup cerdas untuk menghadapi kekecewaan, kemunafikan, 

kesombongan dan kemarahan. Semakin lama orang berada pada tahap ini 

semakin banyak godaan yang diterima. 

c) Nafs mulhimma (The inspired self) 

Merupakan tahap ketika seseorang sudah mulai merasakan ketulusan 

dari ibadahnya. Mereka termotivasi kepada cinta kasih, pengabdian dan 

nilai-nilai moral. Meskipun belum terbebas dari keinginan dan ego, 

motivasi dan pengalaman spiritual dapat mengurangi keinginan untuk 

berbuat salah. Seseorang yang berada pada tingkatan nafs Mulhimah 

sangat penting untuk hidup dalam nilai-nilai yang lebih tinggi, agar 

kebaikan-kebaikan yang dirintisnya tidak memudar dan mati. Perilaku 

umum orang dengan nafs Mulhimmah adalah kelembutan, kasih sayang, 

kreativitas dan indakan moral yang baik, secara umum memiliki emosi 

yang matang, menghargai dan dihargai orang lain.  

Seseorang dengan Nafs mulhimmah mendapatkan pesan dari 

nuraninya yang memberikan inspirasi ke arah dan tujuan yang baik, 

bahkan mendorongnya untuk memperkuat usahanya. Namun kadangkala 

kejahatan menyamar dalam bisikan nurani dan mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu yang tampaknya baik padahal tidak.  

Oleh karena itu penting bagi mereka untuk terus belajar membedakan 

kedua dorongan ini, mereka seperti di dalam badai.  

Cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan mematuhi ajaran 

agama dan berhati-hati atas segala perbuatannya, karena mereka harus 
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selalu berperang dengan ego. Kekalahan menyebabkan mereka hilang 

ketakwaannya kepada Allah swt. dan berani melakukan berbagai macam 

dosa atas nama Allah swt. dan menjadi budak kejahatan. 

d) Nafs muthmainnah (The Contented Self) 

Adalah jiwa spiritual bagi orang sudah mampu merasakan kedamaian, 

karena kepentingan diri mulai lenyap dan lebih dekat kepada Tuhannya. 

Pada tahap ini seseorang berada pada periode transisi, mampu berpikiran 

terbuka, bersyukur, dapat dipercaya, penuh kasih sayang, sehingga dapat 

melepaskan semua belenggu diri mulai melakukan integrasi kembali 

semua aspek universal kehidupan dalam dirinya. Tahap ini dicapai setelah 

melalui perjalanan panjang melawan segala bentuk hawa nafsu dan 

kejahatan di dalam dirinya. Mereka telah meninggalkan nafsu hewani dan 

menghiasi diri dengan nafsu insani yang menerima perintah dan aturan 

agama sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. 

Kualitas perilaku mereka tinggi, mereka adalah orang pemurah, 

penyabar, ikhlas, bersyukur, bahagia, pemaaf dan damai. 

Orang yang memiliki nafsu muthmainnah menjadi guru bukan hanya 

dengan kata katanya tetapi dengan perbuatannya, perilaku mereka selalu 

berhubungan dengan peraturan agama, mereka akan mendapat bimbingan 

dari Allah, karena sikap berserah diri dan bergantung hanya kepada Allah. 

 

e) Nafs radhiyah (The pleased self)  

Adalah orang yang telah mencapai jiwa spiritual tenang dan bahagia 

baik dalam keadaan lapang maupun sempit dengan segala cobaan musibah 

hidupnya. Ia menyadari segala cobaan berasal dari Allah Swt untuk 
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memperkuat keimanannya. Kebahagiaannya tidak bersifat hedonistic atau 

materialistik, namun bahagia itu timbul karena mencintai dan bersyukur 

kepada Allah.  

Mereka berada pada tahta spiritual, sehingga tidak ada kemungkinan 

salah karena mereka telah mampu menguasai nafsu-nafsu buruk mereka, 

dunia luar melayani mereka, ketakwaan, kepasrahan, kesabaran, 

kesyukuran dan kecintaan kepada Allah demikian sempurna, sehingga 

Allah menanggapi dengan cepat doa-doa mereka karena mereka adalah 

hamba yang kembali kepadaNya. 

f) Nafs mardhiah (The self Pleasing to God)  

Adalah orang-orang yang menyadari bahwa segala kekuatan berasal 

dari Allah, tidak dapat terjadi begitu saja. Mereka tidak lagi mengalami 

rasa takut dan tidak meminta, mereka telah mencapai keadaan internal. 

Ibarat kaca yang pecah, mereka mampu menyatukan perpecahan tersebut 

menjadi utuh. Mereka adalah insan kamil yang memiliki ikatan antara 

Khaliq dengan makhluk, Nama dan sifat Allah termanifestasi dalam diri 

mereka. Mereka melihat keindahan dalam segala hal, memaafkan segala 

kesalahan yang tidak diketahui, mereka sabar, murah hati,selalu memberi 

tidak pernah meminta, mengabdi dengan membawa orang lain kepada 

cahaya jiwa, melindungi orang lain dari bahaya nafsu dan kegelapan dunia, 

segalanya dilakukan demi Allah dalam nama Allah. 

g) Nafs safiyah (The pure self)  

Adalah tahap akhir mengalami transendensi diri yang seutuhnya. 

Tidak ada nafs yang tersisa, mereka menyadari kebenaran sejati dari 

pernyataan”tidak ada Tuhan selain Allah”. Inilah spiritual tertinggi yang 



23 
 

 
 

disebut manusia suci, tidak ada keluhan dan keinginan, mereka memiliki 

jiwa yang murni, gerakannya adalah kasih sayang, kata-katanya adalah 

kebijaksanaan ibarat musik yang indah didengar oleh telinga, seluruh 

keridhaannya adalah ibadah, setiap ruas tubuh dan sel memuji Allah.  

Mereka sederhana, meskipun tidak pernah berbuat dosa, mereka 

selalu mengeluarkan air mata taubat. Kebahagiaan mereka adalah melihat 

manusia lain dapat mencapai Tuhannya dan rasa sakit mereka adalah jika 

mereka melihat orang-orang menjauhi Tuhannya. Mereka mencintai orang 

yang mengabdi kepada Allah lebih dari segalanya. Mereka marah jika 

melihat orang yang durhaka. 

 Apa yang diinginkannya dari manusia adalah apa yang Allah 

inginkan dan takut pada nasib orang-orang yang tidak beriman. Mereka 

termasuk orang berusaha menyadarkan orang-orang yang berdosa. 

Komitmen dan keyakinan dalam menjalankan syariat agama yang tidak 

terlepas dari kekuatan spiritual dapat dianggap sebagai kendali bagi 

manusia dalam memilih jalan hidup yang baik, sehingga tujuan pendidikan 

spiritual terhadap nilai moral adalah sebagai penuntun bagi seorang 

manusia dalam melaksanakan perilaku dan sifat baik sesuai dengan 

tuntunan syariat agama dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

 

3. Keperawatan Spiritual 

Keperawatan spiritual atau spiritual care adalah praktek dan prosedur yang 

dilakukan oleh perawat terhadap pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritual 

pasien (Cavendish et al., 2003). Menurut Meehan (2012) spiritual care adalah 
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kegiatan dalam keperawatan untuk membantu pasien yang dilakukan melalui 

sikap dan tindakan praktik keperawatan berdasarkan nilai-nilai keperawatan 

spiritual yaitu mengakui martabat manusia, kebaikan, belas kasih, ketenangan 

dan kelemahlembutan.  

Chan (2008) dan Mc Sherry & Jamieson (2010) mengatakan bahwa spiritual 

care merupakan aspek perawatan yang integral dan fundamental dimana perawat 

menunjukkan kepedulian kepada pasien. Spiritual care berfokus pada 

menghormati pasien, interaksi yang ramah dan simpatik, mendengarkan dengan 

penuh perhatian dan memberikan kekuatan pada pasien dalam menghadapi 

penyakitnya (Mahmoodishan., 2010). Spiritual care tidak mempromosikan 

agama atau praktek untuk meyakinkan pasien tentang agama nya melainkan 

memberi kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan nilai-nilai dan 

kebutuhan mereka, dan memberdayakan mereka terkait dengan penyakitnya 

(Souza et al., 2007 dalam Sartori, 2010). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa spiritual care adalah praktek 

dan prosedur keperawatan yang dilakukan perawat untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual pasien berdasarkan nilai-nilai keperawatan spiritual yang berfokus pada 

menghormati pasien, interaksi yang ramah dan simpatik, mendengarkan dengan 

penuh perhatian, memberi kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan 

kebutuhan pasien, memberikan kekuatan pada pasien dan memberdayakan 

mereka terkait dengan penyakitnya, dan tidak mempromosikan agama atau 

praktek untuk meyakinkan pasien tentang agamannya. 

B. Peran Perawat 

Menurut Kemenkes RI (2019) peran perawat secara umum, diantaranya adalah 

: care provider (pemberi asuhan), manager community leader (pemimpin 
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komunitas), educator (Pendidik klien), advocate (pembela), dan researcher 

(peneliti). Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan sudah seharusnya 

melakukan asuhan keperawatan kepada klien dengan memperhatikan semua 

komponen kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan spiritual. 

Kebutuhan spiritual pasien sering ditemui oleh perawat dalam menjalankan 

perannya sebagai pemberi pelayanan atau asuhan keperawatan. Hal ini perawat 

menjadi contoh peran spiritual bagi pasienya. Perawat harus mempunyai pegangan 

tentang keyakinan spiritual yang memenuhi kebutuhanya untuk mendapatkan arti 

dan tujuan hidup, mencintai, dan berhubungan serta pengampunan (Hamid, 2000) 

dalam (Husaeni & Haris, 2020). 

Menurut Hidayat (2012) dalam Harefa (2019) peran perawat adalah sebagai 

pemberi asuhan keperawatan, advokat klien, pendidik, koordinator, kolaborator, 

konsultan dan pembaharu. 

1. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan 

Pemberian asuhan keperawatan diberikan mulai dari yang sederhana sampai 

dengan yang kompleks, dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar 

manusia yang dibutuhkan melalui proses keperawatan sehingga dapat ditentukan 

diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang 

tepat sesuai standar dengan tingkat kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat 

dievaluasi tingkat perkembangannya.  
Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwasanya Allah swt berfirman:   
  

 ٓ  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذ ُّلِ  ِمَن الر َّْحَمِة َوُقْل ر َّبِ  اْرَحْمُهَما َكَما َرب َّٰيِنْي َصِغْيًرا
Terjemahnya : 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 
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keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” 
{Q.S Al-Isra’ (17): 24} 

Selanjutnya Allah menyatakan, “Dan rendahkanlah dirimu terhadap 

keduanya dengan penuh kasih saying karena rasa hormat yang tulus kepada 

keduanya, dan ucapkanlah, yakni berdoalah, “Wahai Tuhanku, yang Maha 

Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah keduanya, karena mereka berdua telah 

mendidik aku waktu kecil dengan penuh kasih sayang (Kemenag, 2002). 

2. Peran sebagai advokat klien 

Peran sebagai advokat ini dilakukan perawat untuk membantu klien dan 

keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan 

atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan 

keperawatan yang diberikan kepada klien, dan juga dapat berperan dalam 

mempertahankan dan melindungi hak-hak klien yaitu hak untuk mendapatkan 

pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas 

privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk menerima ganti 

rugi akibat kelalaian. 

Hal ini pun dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa sanya Allah swt berfirman 

: 
   

َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر  ٓ  َوَلْو ُكْنَت َفظ ًّا َغِلْيَظ اْلَقْلِب َلاْنَفض ُّْوا ِمْن َحْوِلَك  ٓ  َن اللٰ ِه ِلْنَت َلُهْم َفِبَما َرْحَمٍة م ِ 
 ِان َّ اللٰ َه ُيِحب ُّ اْلُمَتَوكِ ِلْينَ  ٓ  َفِاَذا َعَزْمَت َفَتَوك َّْل َعَلى اللٰ ِه  ٓ  َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفى اْلَاْمِر

 

Terjemahnya: 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
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Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya”. {Q.S Ali ‘Imran (3): 159} 

Meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin dalam Perang Uhud 

sehingga menyebabkan kaum Muslimin menderita, tetapi Rasulullah tetap 

bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar itu, bahkan 

memaafkannya, dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Andaikata 

Nabi Muhammad saw bersikap keras, berhati kasar tentulah mereka akan 

menjauhkan diri dari beliau. 

Di samping itu Nabi Muhammad saw selalu bermusyawarah dengan mereka 

dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum 

Muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu karena 

keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi. Mereka tetap 

berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa 

menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal 

sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum Muslimin 

selain Allah (Kemenag, 2002). 

3. Peran sebagai edukator 

Peran sebagai edukator bertujuan untuk membantu klien dalam 

meningkatkan pengetahuan kesehatan, gejala penyakit dan tindakan yang 

diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku. Kepatuhan perawat dalam 

mendidik menentukan keberhasilan pelayanan keperawatan.  

Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa sanya Allah swt 

berfirman : 

 ِان َّ الشِ ْرَك َلُظْلٌم َعِظْيٌمٓ  ُتْشِرْك ِباللٰ ِه وِاْذ َقاَل ُلْقٰمُن ِلاْبِنه َوُهَو َيِعُظه ٰيُبَني َّ َلا 
Terjemahnya: 



28 
 

 
 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar”. {Q.S Luqman (31): 13} 

Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia sesaat demi 

sesaat memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang 

besar karena telah merendahkan martabat Sang Maha Agung ke posisi yang 

hina.” (Kemenag, 2002). 

4. Perean sebagai koordinator 

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta 

mengorganisasi pelayanan kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan 

dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien.  

Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa sanya Allah swt. 

berfirman : 
 

ِان َّ اللٰ َه ِنِعم َّا  ٓ  ِل َوِاَذا َحَكْمُتْم َبْيَن الن َّاِس َاْن َتْحُكُمْوا ِباْلَعْد ٓ  ى َاْهِلَهآ  ِان َّ اللٰ َه َيْأُمُرُكْم َاْن ُتَؤد ُّوا اْلَاٰمٰنِت ِاٰل 
 َبِصْيًرا ٓ  اللٰ َه َكاَن َسِمْيًعا ِان َّ ٓ  َيِعُظُكْم ِبه 

Terjemahnya : 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.” {Q.S An-Nisa’ (4): 58} 

Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan 

kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur’an 

mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang 

Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat 
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waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila 

kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu 

menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah 

memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil 

adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah 

Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat (Kemenag, 2002). 

5. Peran sebagai kolaborator 

Peran perawat sebagai kolaborator dilakukan untuk mengidentifikasi 

pelayanan keperawatan yang diperlukan klien yang dilakukan dengan diskusi 

atau tukar pendapat bersama tim kesehatan lainnya yang terdiri dari dokter, 

fisioterapi, ahli gizi dan lain-lainnya.  

Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa sanya Allah swt. 

berfirman : 
 

 ن َّ اللٰ َه ُيِحب ُّ ال َِّذْيَن ُيَقاِتُلْوَن ِفْي َسِبْيِله َصف ًّا َكَان َُّهْم ُبْنَياٌن م َّْرُصْوصٌ ا
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh.” {Q.S As-Saff (61): 4} 

Ayat ini menerangkan bahwa Allah suka kepada orang-orang yang berjihad 

dalam barisan yang teratur. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

berperang di jalan-Nya untuk membela diri dan membela kehormatan islam dan 

kaum muslim dalam barisan yang teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan 

baik; mereka seakan-akan dalam membangun kekuatan umat seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh, saling menguatkan komponen umat muslim 

yang satu terhadap komponen umat muslim lainnya (Kemenag, 2002).  



30 
 

 
 

Adapun kaitan ayat ini dengan perawat yaitu dimana perawat bekerja 24 jam 

menjaga pesien dalam memenuhi kebutuhannya sehingga perawat 

membutuhkan kerja sama dengan tim kesehatan lain agar pelayanan yang di 

berikan dapat berjalanan maksimal. 

6. Peran sebagai konsultan 

Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan 

pelayanan keperawatan yang diberikan dan masalah atau tindakan keperawatan 

yang tepat untuk diberikan. Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa 

sanya Allah swt berfirman: 
 

 ُر َاْو َيْخٰشىَفُقْوَلا َله َقْوًلا ل َّيِ ًنا ل ََّعل َّه َيَتَذك َّ
Terjemahnya: 

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 
lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." {Q.S Taha (20): 44} 

Wahai Nabi Musa dan Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir’aun yang 

sombong itu dengan bekal mukjizat dari-Ku karena dia benar-benar telah 

melampaui batas dalam kedurhakaannya. Begitu berhadapan dengannya, maka 

berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. 

Ajaklah dia beriman kepada Allah dan serulah pada kebenaran dengan cara yang 

baik. Mudah-mudahan dengan cara demikian dia menjadi sadar atau takut pada 

azab Allah bila terus durhaka” (Kemenag, 2002). 

Adapun kaitan ayat ini dengan perawat yaitu dimana perawat merupakan 

orang yang paling dekat dengan pasien sehingga perawat tidak hanya 

memberikan pelayanan namun juga berupa informasi pada pasien tentang 

penyakit yang di alaminya dengan kata-kata dan penyampaian yang lemah 

lembut. 
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7. Peran sebagai pembaharu 

Peran ini dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerja sama, 

perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian 

pelayanan keperawatan. Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa sanya 

Allah swt berfirman: 
 

 ٓ  َكِثْيًرا لَِِّمْن َكاَن َيْرُجوا اللٰ َه َواْلَيْوَم اْلٰاِخَر َوَذَكَر اللٰ َهَلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْي َرُسْوِل اللٰ ِه ُاْسَوٌة َحَسَنٌة 
Terjemahnya:  

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” {Q.S Al-
Ahzab (33): 21} 

Rasulullah adalah teladan bagi manusia dalam segala hal, termasuk di 

medan perang. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu dalam semua ucapan dan perilakunya, baik pada masa damai maupun 

perang. Namun, keteladan itu hanya berlaku bagi orang yang hanya mengharap 

rahmat Allah, tidak berharap dunia, dan berharap hari Kiamat sebagai hari 

pembalasan; dan berlaku pula bagi orang yang banyak mengingat Allah karena 

dengan begitu seseorang bisa kuat meneladani beliau (Kemenag, 2002). 

Adapun kaitan ayat ini dengan perawat yaitu dimana perawat dalam 

memberikan pelayanan harus menjadi role model terhadap setiap tindakan yang 

di lakukan yang dapat di contoh oleh perawat lain maun tenaga kesahatan 

lainnya. 

C. Pandangan Islam Terhadap Spiritual 

Islam menilai bahwa, konsep dari spiritual berhubungan langsung dengan kitab 

Al Qur’an dan Sunnah Nabi. Nasr (1994) sendiri menyatakan bahwa ayat-ayat yang 

terkandung di dalam kitab Al Qur’an dan perilaku Nabi Muhammad mengandung 
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praktik-praktik serta makna-makna spiritual. Kitab Al Qur’an maupun Sunnah Nabi 

mengajarkan banyak macam cara untuk meraih kehidupan spiritual yang tertinggi. 

Dalam sejarah Islam, aspek tradisi ini dikenal sebagai (jalan menuju Tuhan), yang 

sekarang lebih dikenal dengan tasawuf.  

Tasawuf bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai Al Qur’an dan Sunnah 

Nabi melalui sikap hidup yang baik. Hal ini menyangkut kesucian batin dari segala 

aspek, menjaga kejujuran, ketulusan, kesungguhan, kesederhap kepedulian, serta 

kemampuan untuk mencari dan memahami substansi islam dalam maknanya yang 

paling dalam (Adami & Sulisyorini, 2008). 

Dalam sejarah Islam terdapat khazanah spiritualisme yang sangat berharga, 

yakni sufisme, ia berkembang mengikuti dialektika zaman sejak muhammad saw 

diutus sampai sekarang pada zaman islam klasik, tasawuf merupakan kepentingan 

individual. Pada zaman pertengahan, ia berubah menjadi tarekat. Spiritualisme pada 

generasi pertama Islam berfungsi untuk mendorong gerak sejarah ke depan dan 

pada saat yang sama membuat hidup lebih seimbang, bagi masyarakat terbelakang. 

Peran spiritualisme di masa masa mendatang menjadikan Islam tidak sekedar 

ethical religion dimana Islam lebih berfungsi sebagai ajaran etika mendampingi 

proses modernisasi dan sekularisasi. Lebih dari itu, Islam memiliki kecenderungan 

sebagai civil religion yang dihayati dan diamalkan sebagai reaksi terhadap 

perubahan masyarakat yang sangat cepat akibat kemajuan ilmu pengetahuan. Kita 

optimis tasawuf dan tarekatnya akan muncul menjadi semangat zaman 

(Agustiawan, 2013). 

Di dalam Al-Qur’an sendiri dijelaskan bahwasanya manusia merupakan 

mahluk Allah swt. Yang paling sempurna diciptakan menjadi khalifah di muka 

bumi dengan tujuan semata-mata beribadah kepada-Nya. Allah SWT berfirman: 
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 ٓ  َتْقِوْيٍم َاْحَسِن ٓ  َلَقْد َخَلْقَنا اْلِاْنَساَن ِفْي
Terjemahnya: 

”Sunggu, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.” 
{Q.S At-Tin (95): 4} 

 

َّ ا َاَتْجَعلُ ِفْيَها َمنْ ي ُّْفٓ  َقاُلوْ  ٓ  اْلَاْرضِ َخِلْيَفةً َِِكةِ ِانِ يْ َجاِعلٌ ِفى ٓ  َوِاذْ َقالَ َرب ُّكَ ِلْلَملٰٰۤى  ٓ  ِسدُ ِفْيَها َوَيْسِفكُ الدِ َماٰۤ
 َاْعَلُم َما َلا َتْعَلُمْونَ  ٓ  َقاَل ِانِ يْ  ٓ  َوَنْحُن ُنَسبِ ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِ ُس َلَك 

Terjemahnya:  
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui”{Q.S Al-Baqarah (2): 30} 

Hakikatnya kedua ayat ini menggambarkan komponen atau aspek dari 

spiritualitas, Piedmont sendiri menjelaskan bahwasanya pengalaman ibadah 

(prayer fulfillment) sebagai bentuk keintiman antara hamba dan Tuhannya 

(hubungan transenden), connectedness (keyakinan antara keterkaitan diri sendiri 

dengan generasi lain lintas waktu) dan universality yang mana manusia 

merupakan satu kesatuan dengan alam di sekitarnya (Jumberi, 2019). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah review dengan menggunakan metode 

pendekatan literature review yang berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran 

penulis dari beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas dan disajikan 

secara deskriptif melalui beberapa literatur yang relevan dengan kasus atau 

permasalahan dalam tulisan ini yang dilakukan secara terstruktur dan terencana 

(Kitchenham, 2004).  

Studi literatur biasanya didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, 

dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat, serta mengolah bahan penulisan (Nursalam, 2016). Penelitian ini 

menggunakan literature review, dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai 

teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti 

sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian pada peran perawat 

dalam pelayanan spiritual di rumah sakit. 

B. Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini menggunakan desain literatur review dan berdasarkan pada 

instrument penilaian Guideline Review dari Joanna Briggs Institute. Pencarian 

literatur melalui beberapa situs/database yaitu: PubMed, Scopus, ProQuest, 

EBSCO, ELSEVIER serta platform Sciencedirect. Pertanyaan penelitian disusun 

berdasarkan PEO (Patient, Exposure, dan Outcome). PEO dan kata kunci 

didasarkan pada database (Tabel 3.1). Kata kunci dalam literature review ini 

disesuaikan dengan Medical Subject Heading (MeSH). Menurut Wikipedia 
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(2021) MeSH adalah pengaturan pendaftaran kata ke dalam sebuah daftar kata 

(atau sistem metadata) untuk penggunaan identifikasi artikel-artikel jurnal dan 

buku dalam ilmu kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai: “Bagaimana peran perawat dalam 

pelayanan spiritual di rumah sakit?” dalam memilih literatur peneliti memiliki 

kriteria inklusi dan eksklusi: 

 Tabel 3.1. Description of PEO (Patient, Exposure, Outcome) 

keywords dengan menggunakan MesH 

P Pasien rawat inap 

Inpatients  

E Peran perawat 

Nurse’s Role OR Nurses Role OR Nursing Care 

O Pelayanan spiritual 

Hospice Care OR Spiritual Care OR Spirituality  
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1. Kriteria Inklusi : 

a. Artikel tiga tahun terakhir mulai 2019-2021.  

b. Artikel full text yang sesuai dengan tujuan penelitian 

c. Terdapat ISSN atau DOI dan Volume 

d. Artikel yang menggunakan desain (Systematic Review, Meta Analysis, 

Sectional Cross Descriptive Study, Qualitative Study) 

e. Artikel yang berbahasa inggris dan Indonesia 

 

 

2. Kriteria Eksklusi: 

a. Double publikasi  

b. Artikel dalam bentuk skripsi, tesis dan tidak terpublikasi  

c. Artikel yang memiliki nilai kualitas dibawah 50% berdasarkan Guideline 

review dari Joanna Briggs Institute maksudnya dengan memasukkan 

artikel yang telah di dapat tersebut kedalam instrument JBI sesuai dengan 

desain penelitian dari artikel, jika setengah dari pertanyaan atau 

dibawahnya tidak menjawab pertanyaan dari instrumen maka artikel 

dinyatakan tidak layak. 

C. Analisa data  

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi 

tersebut di seleksi ke relevan menggunakan instrument Guideline review dari 

Joanna Briggs Institute digunakan dalam tinjauan ini untuk menilai kelayakan 

artikel untuk dimasukkan dalam penelitian. Untuk menyajikan masalah yang akan 

dibahas maka data terkumpul dianalisa dengan menggunakan tabel sintesis grid. 

D. Rekomendasi  
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Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis memberikan 

alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi 

permasalah yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi suatu 

hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah 

rekomendasi hasil pemecahan masalah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Dalam Penelitian ini pencarian artikel menggunakan 6 pilihan database yaitu, 

Proquest, PubMed, EBSCO, ELSEVIER dan Scopus serta platform Science 

Direct. Sebanyak 2,126 artikel yang sesuai dengan keyword yang ditelusuri, 

kemudian di screening sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yaitu sebanyak 

21 artikel dengan batasan publikasi tiga tahun terakhir mulai (2019-2021).  

Setelah itu didapatkan sebanyak 2,105 artikel yang dieksklusi karena judul 

dan abstrak tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian, terdapat pula 3 artikel yang 

abstraknya tidak dicantumkan, 6 artikel yang metode penelitiannya tidak lengkap, 

dan terdapat 1 artikel yang double publikasi sehingga tersisa 11. Terakhir artikel 

yang tersisa di inklusikan yang memiliki nilai kualitas di atas 50% berdasarkan 

Guideline review dari Joanna Briggs Institute (JBI) dan terdapat ISSN atau DOI 

dan volume dari artikel tersebut yaitu sebanyak 2 artikel sehingga yang lolos dari 

JBI yaitu sebanyak 9 artikel. 

Tabel 4.1. Hasil penelusuran berdasarkan data base 

Sumber 
Bahasa 

Tahun 
Terbit Database N 

Jenis Studi Penelitian/Artikel 
Negara 

penelitian Qualitativ
e 

Cross 
secsional 

Systematic 
review 

 English  2019-
2021 

ProQuest 1 0 1 0 Turki 

Pubmed 1 0 0 1 
As 

 
EBSCO 1 0 0 1 Korea 

Scopus 2 0 2 0 
New Zealand, 

Netherland  
Science 
Direct 

1 0 1 0 Iran 

ELSEVIER 3 3 1 0 
As dan Swiss, 
Indonesia, Iran 



 

 
 

Dari 9 artikel yang ditelaah pada database proquest terdapat 1 penelitian 

menggunakan cross sectional, database Pubmed terdapat 1 penelitian 

menggunakan qualitative, database EBSCO terdapat 1 penelitian review, database 

scopus terdapat 2 penelitian cross sectional, platform sciencedirect terdapat 1 

penelitian cross sectional, database ELSEVIER terdapat 3 penelitian qualitative. 

Dari keseluruhan studi penelitian dilakukan di, AS, Turki, Belanda, Selandia 

Baru, Swiss, Korea, Iran dan Indonesia. 

 

   

Hasil 9 3 4 2  



 

 
 

Alur telaah jurnal dalam study literature ini dilakukan sesuai dengan PEO dan 

penilaian JBI 

Bagan 4.1 Pencarian Literature 

  

Science Direct 

(n=753) 

Proquest 

(n=512) 

Pubmed 

(n=5) 

Scopus 

(n=192) 

Artikel yang di identifikasi 

(n=2,126) 

Ekslusi: 

Judul dan abstrak tidak sesuai 
dengan pertanyaan Penelitian 

(n=2,105) Hasil Skrining 

(n=21) 

Ekslusi: 

Double Publikasi (n=1) 

Abstrak tidak ada (n=3) 

Metode penelitian tidak 
lengkap (n=6) 

 

Sesuai dengan pertanyaan 
penelitian (n=11) 

Jumlah artikel yang di inklusi 

(n=9) 

Identification 

Screening 

Elgibility 

Inclussion 

EBSCO 

(n=476) 

Penilaian sesuai Guideline 
review dari JBI dan 

terdapat ISSN/ DOI atau 
Volume (n=2) 

 

ELSEVIER 

(n=188) 
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Hasil penilain berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai Guideline review 
dari Joanna Briggs Institute (JBI), didapatkan 9 artikel mencapai skor lebih tinggi dari 
50% dan bisa masuk dalam tabel sintesis grid dalam telaah literatur ini. 

 
Tabel 4.2 Hasil Penilaian Kualitas Berdasarkan Joanna Briggs Institute (JBI) 

Critical Appraisal 

No Peneliti/Tahun 
Persentase skor 

jurnal Evaluasi kualitas Data Base 

1 
(Semerci et al., 

2021) 
75% Kualitas cukup Proquest 

2 
(Batstone et al., 

2020) 
70% Kualitas cukup Pubmed 

3 
(Parkinson et al., 

2020) 
70% Kualitas cukup EBSCO 

4 (Kang & Hur, 2021) 80% Kualitas baik Scopus 

5 (Joren et al., 2021) 87,5% Kualitas baik Scopus 

6 
(Farahani et al., 

2019) 
75% Kualitas cukup 

Science 
Direct 

7 
(Zumstein-Shaha et 

al., 2020) 
80% Kualitas baik ELSEVIER 

8 (Safrina et al., 2021) 80% Kualitas baik ELSEVIER 

9 
(Moosavi et al., 

2021) 
90% Kualitas baik ELSEVIER 

Catatan: Kualitas Baik (100-80%) Kualitas Cukup (79-50%) kualitas kurang 
(49%>). 

Berdasarkan hasil penilaian dari JBI di atas maka didapatkan kualitas 
artikel yang kategori kualitas baik sebanyak 5, kualitas cukup sebanyak 4 dan 
tidak terdapat artikel kategori kualitas kurang. 
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Tabel 4.3 Analisis Sintesis Grid Artikel Penelitian 

No Penulis Volume Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian Data Base 

1. Remziye 
Semerci, Neşe 

Uysal, Gülcan 
Bağçivan, 

Nurhan Doğan, 
Melahat Akgün 
Kostak, Esra 
Tayaz, Hazal 
Özdemir Koyu, 
Ferhan Çetin 
Şeref, 
Nilgün Kunter 
(2021) 
 

Turk J Oncol 
Vol 36(2) Hal. 
222–30 

Oncology Nurses’ 

Spiritual Care 
Competence and 
Perspective About 
Spiritual Care 
Services 

Untuk menentukan 
kompetensi perawatan 
spiritual perawat 
onkologi dan 
perspektif mereka 
terkait tentang peran 
layanan perawatan 
spiritual 

Desaain Penelitian: 
Sectional Cross Descriptive 
Study 
Sampel Penelitian: 
123 perawat onkologi yang 
bekerja di rumah sakit 
dengan layanan perawatan 
spiritual di Turki 
Instrumen Penelitian: 
“Information Form” dan 

“Spiritual Care Competence 
Scale” 

Sekitar 30,1% perawat menyatakan 
bahwa mereka peduli dengan 
kebutuhan perawatan spiritual 
pasien/pengasuh 
mereka dan 29,3% perawat 
memberikan informasi kepada pasien 
dan pengasuh tentang layanan 
perawatan spiritual 
dan merujuk mereka ke pusat-pusat 
kesehatan lainnya. 

Proquest 

2. Elizabeth 
Batstone 
BNurs, RN, 
Staff Nurse, 
Cara Bailey 
PhD, MN, 
RGN, 
PGCert(LTHE), 
Senior Lecturer, 
Nutmeg Hallett 
PhD, RMN, 
PGCHE, 
Lecturer/Resear
ch 
Fellow.(2020) 

J Clin Nurs. Vol 
29 Hal. 3609–

3624. 

Spiritual care 
provision to end-
of-life patients: A 
systematic 
literature review 

 

Untuk 
mengembangkan 
pemahaman tentang 
bagaimana perawat 
memberikan asuhan 
keperawatan spiritual 
untuk terminal 

Desaain Penelitian: 
Tinjauan literatur sistematis 
Sampel Penelitian: 
11 jurnal yang telah inklusi 
dan di eksklusi 
Instrumen Penelitian: 
PRISMA 
 

Sebelas penelitian memberikan 
pemahaman tripartit tentang 
pengasuhan perawatan spiritual dalam 
tema apriori: Semangat Keperawatan 
(etos holistik spiritual); Jiwa 
Perawatan (hubungan perawat-
pasien); dan Body of Care (pemberian 
asuhan keperawatan). Sepuluh 
penelitian melibatkan perawat 
perawatan paliatif. 

Pubmed 



 

 
 

 
3. Stephen 

Parkinson, 
Yvonne Bray 
and Bridget 
Kool (2020) 

International 
Journal Of 
Children’s 

Spirituality 
Vol. 25, No. 1, 
64–77 
 

How do health 
professionals 
provide spiritual 
care to 
seriously ill 
children? 
 

Untuk mengkaji 
bagaimana profesional 
kesehatan bekerja di 
pediatri memahami dan 
mempraktikkan 
spiritual pada anak. 
 

Desaain Penelitian: 
Qualitative 
Sampel Penelitian: 
6 perawat terlatih pada 
perawatan paliatif anak 
Instrumen Penelitian: 
wawancara semi terstruktur 

Pemberian Pendidikan dalam 
kesempatan untuk rekan dan refleksi 
diri akan mendukung profesional 
kesehatan untuk mengembangkan 
kesadaran akan pandangan mereka 
sendiri tentang perawatan spiritual 
dan meningkatkan praktik mereka. 

EBSCO 

4. Younhee Kang  
and Yujin Hur 
(2021) 

Int. J. Environ. 
Res. Public 
Health, Vol 18, 
No. 10448 

Nurses’ 

Experience of 
NursingWorkload-
Related Issues 
during Caring 
Patients with 
Dementia: A 
Qualitative Meta-
Synthesis 

untuk mengidentifikasi 
masalah yang berkaitan 
dengan beban kerja 
perawat yang 
memberikan perawatan 
untuk pasien demensia 
melaluimeta-sintesis 
kualitatif. 

Desaain Penelitian: 
Meta Synthetis 
Sampel Penelitian: 
11 artikel 
Instrumen Penelitian: 
PRISMA 

Sebelas artikel dipilih menggunakan 
diagram alir tinjauan sistematis, yang 
kemudian dievaluasi kualitasnya 
menggunakan daftar periksa Program 
Keterampilan Penilaian Kritis. 
Dikumpulkan data dianalisis 
menggunakan metode line-of-
argument. Di temukan salah satu 
tema dimana perawat paling tahu 
tentang kondisi pasien mereka, sangat 
penting bagi mereka untuk 
berkomunikasi informasi dan bekerja 
sama dengan profesional kesehatan 
lainnya. Perawat menggambarkan 
peran mereka sebagai koordinator 
yang menjadi pusat dari semua 
pekerjaan dan, sebagai professional 
berhubungan dengan pasien, 
mengetahui segala sesuatu tentang 
pasien dan mampu semua hal 
termasuk dalam pelayanan spsiritual. 

Scopus 

5. Chantal Y. 
Joren, Anke J.E. 
de Veer, Kim de 
Groot and 
Anneke L. 
Francke (2021) 

BMC Palliative 
Care Vol 20 Hal 
1-20 

Home care nurses 
more positive 
about the palliative 
care that is 
provided and their 
own competence 

Untuk mengetahui 
pemberian paliatif care 
pada perawat rumah 
dan perawat rumah 
sakit 

Desaain Penelitian: 
Cross seccional 
Sampel Penelitian: 
229 perawat perawatan di 
rumah dan 106 perawat 
rumah sakit 

70% perawat menilai kualitas 
perawatan paliatif sebagai baik hingga 
sangat baik. 
Persentase ini lebih tinggi di antara 
perawat perawatan di rumah (76,4%) 
daripada perawat rumah sakit 

Scopus 



 

 
 

than hospital 
nurses:a 
nationwide survey 
 

Instrumen Penelitian: 
uji Chi-square dan Fisher 
Exact 

(59,4%). Selain itu, persentase yang 
lebih tinggi 
perawat perawatan di rumah (94,4%) 
menyatakan mereka merasa kompeten 
untuk memberikan perawatan paliatif 
dibandingkan perawat rumah sakit 
(84,7%). Perawat merekomendasikan 
untuk lebih memperhatikan 
interprofessional kolaborasi dan 
komunikasi, identifikasi fase paliatif 
yang tepat waktu dan perencanaan 
perawatan lanjutan, dan banyak lagi 
waktu yang tersedia untuk pasien 
perawatan paliatif. 
 
 

6. Azam 
Shirinabadi 
Farahani, 
Maryam 
Rassouli, 
Nayereh 
Salmani, Leila 
Khanali Mojen, 
Moosa Sajjadi, 
Mehdi 
Heidarzadeh, 
Zeynab 
Masoudifar, 
Fateme 
Khademi 
(2019) 
 

Asia Pac J 
Oncol Nurs Vol 
6:122-9. 
 

Evaluation of 
Health‑Care 

Providers’ 
Perception of 
Spiritual Care and 
the Obstacles to Its 
Implementation 
 

bertujuan untuk 
mengetahui persepsi 
penyedia layanan 
kesehatan tentang 
perawatan spiritual 
dan untuk menguji 
hambatan individu 
dalam penerapannya 
pada pasien kanker. 
 

Desaain Penelitian: 
Descriptive Study  
Sampel Penelitian: 
136 dokter dan perawat. 
Instrumen Penelitian: 
The Spiritual Care Survey 
 

Perawat memberikan informasi 
tentang status spiritual pasien, 
berbicara dan menanyai pasien 
tentang keyakinan spiritual atau 
agama pasien, mengajukan 
pertanyaan yang meyakinkan pasien 
untuk berbicara tentang masalah 
spiritual yang dihadapi sehingga 
perawat dapat melakukan tindakan 
jika ada perubahan status spsiritual 
pasien. 

 

Science 
Direct 



 

 
 

7. Maya 
Zumstein-
Shaha, Betty 
Ferrell, Denice 
Economou 
(2020) 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing Vol 48 
No. 101792 

Nurses’ response 

to spiritual needs 
of cancer patients 

Untuk mengetahui  
perawat dari Amerika 
Serikat (AS) dan Swiss 
tentang pengalaman 
perawatan spiritual 
mereka dengan pasien 
kanker dan tanggapan 
mereka sendiri 
terhadap kebutuhan 
spiritual 

Desaain Penelitian: 
Qualitative Study 
Sampel Penelitian: 
90 survei didistribusikan 
dengan 58 kembali dan di 
Swiss 4 dari 14 survei 
dikembalikan oleh peserta, 
semuanya adalah perawat 
terdaftar sehingga total yang 
terkumpul 62. 
Instrumen Penelitian: 
survey approach was 
selected in order to obtain 
narratives and provide 
anonymity 
 

Perawat melaporkan perjuangan 
pasien mereka dengan situasi penyakit 
yang menantang dan tantangan 
mereka sendiri dalam menangani 
spiritualitas/ agama pasien. Dengan 
pengalaman, perawat 
mengembangkan cara berbicara 
dengan pasien tentang 
spiritualitas/agama, yang sangat 
memengaruhi kehidupan mereka 
sendiri dan menghasilkan 
pertumbuhan pribadi. 

ELSEVIER 

8 Nelly Safrinaa, 
Rr.Tutik Sri 
Hariyatia, 
Hening Pujasari 
(2021) 

Enfermería 
Clínica Vol 31 
Hal. S348-S351 

Nurses’ 

experiences in 
providing spiritual 
care to end of life 
patients 

untuk mengeksplorasi 
pengalaman perawat 
dalam memberikan 
perawatan spiritual 
untuk pasien di akhir 
hidup mereka di rumah 
sakit X. 

Desaain Penelitian: 
Qualitative fenomenologis 
Sampel Penelitian: 
181 kutipan, 36 subkategori, 
12 kategori, dan enam tema 
Instrumen Penelitian: 
Analisis Colaizzi 

Studi ini mengungkapkan enam tema: 
(1) adanya perubahan fungsi fisiologis 
pada akhir hayat; (2) caring 
merupakan perawatan yang esensial 
dalam perawatan akhir hayat; (3) 
proses keperawatan berfokus pada 
kebutuhan dasar termasuk: kebersihan 
diri, nyeri, perawatan maag, 
kebutuhan akan kenyamanan, dan 
terapi spiritual; (4) perawat menjadi 
advokat dalam memperkuat dukungan 
sistem keluarga; (5) tindakan antar-
kolaborasi dalam perawatan; dan (6) 
kepala ruang ICU melakukan fungsi 
manajemen termasuk pengarahan dan 
pengendalian tetapi tidak secara 
optimal merencanakan dan mengatur. 
 

ELSEVIER 



 

 
 

9 Soolmaz 
Moosavi, 
Camelia 
Rohani, Fariba 
Borhani, 
Mohammad 
Esmaeel Akbari 
(2021) 

Explore Vol 17 
Hal.430-437 

Spiritual care 
experiences by 
cancer patients, 
their family care 
giver sand 
healthcare team 
members in 
oncology practice 
settings: 
Aqualitative study 
 

penelitian ini bertujuan 
untuk mengeksplorasi 
pengalaman perawatan 
spiritual pasien kanker 
yang dirawat di rumah 
sakit, pengasuh 
keluarga mereka dan 
anggota tim kesehatan 
dalam pengaturan 
onkologi 

Desaain Penelitian: 
Deskriptive  
Qualitative Study 
Sampel Penelitian: 
dengan 21 orang partisipan 
yang dipilih secara 
purposive sampling. 
Instrumen Penelitian: 
Wawancara semi-
terstruktur digunakan untuk 
mengumpulkan data. Data 
dianalisis dengan metode 
analisis isi konvensional 

Bukti menunjukkan bahwa karena 
proses panjang kanker dan perawatan, 
pasien dan keluarganya mungkin 
mengalami masalah dalam semua 
aspek spiritualitas, oleh karena 
perawat bekerja sama dengan spesialis 
yang berbeda dan saling terhubung 
agar perawat dapat berkolaborasi 
dalam berbagai disiplin ilmu dalam 
tim yang terorganisir; seperti antar 
perawat, dokter spesialis, psikolog, 
psikiater, terlatih, ulama dan pekerja 
social. 

ELSEVIER 



 

 
 

Dari hasil telaah literatur yang dilakukan, terdapat 9 artikel yang 

diidentifikasi sesuai dengan kriteria penelitian yaitu tentang peran perawat pada 

pelayanan spiritual, adapun sub-sub pembahasan yang dapat dibahas dari 

beberapa artikel di atas, yaitu: 

1. Karakteristik artikel 

Dari 9 artikel yang telah ditelaah untuk mengetahui peran perawat perlu 

adanya pengelompokan artikel. 

Tabel 4.4 Pengelompokan artikel 

No. Nama  
Peneliti Judul Artikel Peran Perawat Jumlah 

1. 
(Semerci et al., 

2021) 

Oncology Nurses’ Spiritual 

Care Competence and 
Perspective About Spiritual 
Care Services 

Konsultan  1 

2. 
(Batstone et al., 

2020) 

Spiritual care provision to end-
of-life patients: A systematic 
literature review 

Asuhan Keperawatan 
Spiritual 

1 

3. 
(Parkinson et al., 

2020) 

How do health professionals 
provide spiritual care to 
Seriously ill children? 

Edukasi  1 

4. 
(Kang & Hur, 

2021) 

Nurses’ Experience of 

NursingWorkload-Related 
Issues during Caring Patients 
with Dementia: A Qualitative 
Meta-Synthesis 

Konsultan, 
Kordinator 

 
2 

5. 
(Joren et al., 

2021) 

Home care nurses more 
positive about the palliative 
care that is provided and their 
own competence than hospital 
nurses:a nationwide survey 

Kolaborator 1 

6. 
(Farahani et al., 

2019) 

Evaluation of Health‑Care 

Providers’ Perception of 

Spiritual Care and the 
Obstacles to Its 
Implementation 

Konsultan 1 

7. 
(Zumstein-Shaha 

et al., 2020) 
Nurses’ response to spiritual 

needs of cancer patients 
Edukasi 1 

8. 
(Safrina et al., 

2021) 

Nurses’ experiences in 

providing spiritual care to end 
of life patients 

Asuhan Keperawatan 
Spiritual, 
Advokat 

2 



 

 
 

9. 
(Moosavi et al., 

2021) 

Spiritual care experiences by 
cancer patients, their family 
care giver sand healthcare 
team members in oncology 
practice settings: Aqualitative 
study 

Kolaborator 1 

Berdasarkan tabel pengelompokan artikel diatas dapat diketahui bahwa 

peran perawat meliputi 6 peran dalam pelayanan spiritual yakni 2 peran 

perawat sebagai pelaksana asuhan keperawatan spiritual terdapat pada 2 

artikel, 3 peran perawat sebagai konsultan terdapat pada 3 artikel, 2 peran 

perawat sebagai pemberi edukasi terdapat pada 2 artikel, 2 peran perawat 

sebagai kolaborator terdapat pada 2 artikel, 1 peran perawat sebagai 

kordinator terdapat pada 1 artikel dan 1 peran perawat sebagai advokat  

terdapat pada 1 artikel. 

2. Karakteristik responden artikel 

Berdasarkan penelusuran artikel melalui database: PubMed, ProQuest, 

Scopus, EBSCO dan ELSEVIER dan platform Science Direct maka ditemukan 

9 artikel yang sesuai dengan topik penelitian, kriteria inklusi dan ekslusi. Dari 

9 artikel tersebut yang menggunakan metode study literature yaitu artikel 2 

dan 4, artikel yang menggunakan metode cross sectional yaitu artikel 1, 5, 6 

dan artikel yang menggunakan metode qualitative yaitu artikel 3, 7, 8, 9 . 

Adapun jumlah sampel pada artikel 1 yaitu 123 perawat onkologi yang 

bekerja di rumah sakit dengan layanan perawatan spiritual di Turki, artikel ke 

2 jumlah sampel sebanyak 11 artikel, artikel ke 3 jumlah sampel sebanyak 6 

perawat perawat terlatih pada perawatan paliatif pada anak, artikel ke 4 

jumlah sampel sebanyak 11 artikel yang telah di eksklusi dan di inklusi, 

artikel ke 5 sampel penelitian sebanyak 229 perawat perawatan di rumah 106 

perawat perawatan rumah sakit, artikel ke 6 sampel penelitian sebanyak 136 



 

 
 

dokter dan perawat, artikel ke 7 sampel penelitian sebanyak 62 perawat, 

artikel ke 8 sampel penelitian sebanyak 181 kutipan, artikel ke 9 sampel 

penelitian sebanyak 21 orang partisipan. 

Instrumen penelitian yang digunakan artikel 2 dan 4 menggunakan 

instrument PRISMA, artikel 1 menggunakan instrument “Information Form” 

dan “Spiritual Care Competence Scale”, artikel 3 menggunakan instrument 

wawancara semi terstruktur, artikel 5 menggunakan instrument uji Chi-square 

dan Fisher Exact, artikel 6 menggunakan instrument The Spiritual Care 

Survey, artikel 7 menggunakan instrument survey approach was selected in 

order to obtain narratives and provide anonymity, artikel 8 menggunakan 

instrument analisis colaizzi, artikel 9 menggunakan instrument Wawancara 

semi-terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data. Data dianalisis 

dengan metode analisis isi konvensional 

3. Analisis artikel  

Dari 9 artikel diatas yang telah ditelaah dan dianalisis terdapat 6 peran 

yang dilakukakan perawat dalam menjalankan pelayanan spiritual di rumah 

sakit yakni peran perawat sebagai pelaksana asuhan keperawatan spiritual, 

peran perawat sebagai advokat, peran perawat sebagai pemberi edukasi, peran 

perawat sebagai kordinator, peran perawat sebagai kolaborator, peran perawat 

sebagai konsultan spiritual pasien. 

a. Peran sebagai Pelaksana Asuhan Keperawatan Spiritual 
 

No Artikel Peran Hasil 
1. (Batstone et 

al., 2020) 
Asuhan 
Keperawatan 
Spiritual 

Sebelas penelitian memberikan pemahaman 
tripartit tentang pengasuhan perawatan spiritual 
dalam tema apriori: Semangat Keperawatan 
(etos holistik spiritual); Jiwa Perawatan 
(hubungan perawat-pasien); dan Body of Care 
(pemberian asuhan keperawatan). Sepuluh 



 

 
 

penelitian melibatkan perawat perawatan 
paliatif. 

2. (Safrina et 
al., 2021) 

Asuhan 
Keperawatan 
Spiritual 

Studi ini mengungkapkan enam tema: (1) 
adanya perubahan fungsi fisiologis pada akhir 
hayat; (2) caring merupakan perawatan yang 
esensial dalam perawatan akhir hayat; (3) 
proses keperawatan berfokus pada kebutuhan 
dasar termasuk: kebersihan diri, nyeri, 
perawatan maag, kebutuhan akan kenyamanan, 
dan terapi spiritual; (4) perawat menjadi 
advokat dalam memperkuat dukungan sistem 
keluarga; (5) tindakan antar-kolaborasi dalam 
perawatan; dan (6) kepala ruang ICU 
melakukan fungsi manajemen termasuk 
pengarahan dan pengendalian tetapi tidak 
secara optimal merencanakan dan mengatur 

Hasil analisis didapatkan 2 artikel, yang sesuai dengan peran perawat 

dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan Spiritual pada pelayanan spiritual. 

Berdasarkan dari telaah literature didapatkan 2 artikel yang hasil 

penelitiannya menjelaskan peran perawat dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan spiritual pada pelayanan spiritual.  

Penelitian  Batstone et al (2020) menemukan Sebelas penelitian yang 

memberikan pemahaman tripartit tentang pengasuhan perawatan spiritual 

dalam tema apriori: Semangat Keperawatan (etos holistik spiritual), Jiwa 

Perawatan (hubungan perawat-pasien), dan Body of Care (pemberian 

asuhan keperawatan spiritual). Sepuluh penelitian melibatkan perawat 

perawatan paliatif. Dari penelitian menjelaskan bahwa Perawat memberikan 

asuhan keperawatan secara spiritual dengan menyampaikan cinta kasih 

sayang dan pemahaman melalui interaksi bermakna yang diberikan secara 

sadar, tindakan perawatan, memainkan musik khusus atau memberikan 

pijatan, Sentuhan terapeutik yang bermakna dianggap memberi kekuatan, 

kehidupan dan cinta dan untuk meredakan ketakutan dan nyeri. 



 

 
 

Penelitian Safrina et al (2021) Studinya mengungkapkan enam tema: 

(1) adanya perubahan fungsi fisiologis pada akhir hayat; (2) caring 

merupakan perawatan yang esensial dalam perawatan akhir hayat; (3) proses 

keperawatan berfokus pada kebutuhan dasar termasuk: kebersihan diri, 

nyeri, perawatan maag, kebutuhan akan kenyamanan, dan terapi spiritual; 

(4) perawat menjadi advokat dalam memperkuat dukungan sistem keluarga; 

(5) tindakan antar-kolaborasi dalam perawatan; dan (6) kepala ruang ICU 

melakukan fungsi manajemen termasuk pengarahan dan pengendalian tetapi 

tidak secara optimal merencanakan dan mengatur.  

b. Peran Sebagai Advokat Pasien 
 

No Artikel Peran Hasil 
1. ((Safrina et 

al., 2021) 
Advokat Studi ini mengungkapkan enam tema: (1) 

adanya perubahan fungsi fisiologis pada akhir 
hayat; (2) caring merupakan perawatan yang 
esensial dalam perawatan akhir hayat; (3) 
proses keperawatan berfokus pada kebutuhan 
dasar termasuk: kebersihan diri, nyeri, 
perawatan maag, kebutuhan akan kenyamanan, 
dan terapi spiritual; (4) perawat menjadi 
advokat dalam memperkuat dukungan sistem 
keluarga; (5) tindakan antar-kolaborasi dalam 
perawatan; dan (6) kepala ruang ICU 
melakukan fungsi manajemen termasuk 
pengarahan dan pengendalian tetapi tidak 
secara optimal merencanakan dan mengatur 

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 1 artikel penelitian 

yang hasil penelitiannya menjelaskan peran perawat sebagai advokat pasien 

pada pelayanan spiritual. 

Penelitian dari Safrina et al (2021) Studinya mengungkapkan enam 

tema: (1) adanya perubahan fungsi fisiologis pada akhir hayat; (2) caring 

merupakan perawatan yang esensial dalam perawatan akhir hayat; (3) proses 



 

 
 

keperawatan berfokus pada kebutuhan dasar termasuk: kebersihan diri, 

nyeri, perawatan maag, kebutuhan akan kenyamanan, dan terapi spiritual; 

(4) perawat menjadi advokat dalam memperkuat dukungan sistem keluarga; 

(5) tindakan antar-kolaborasi dalam perawatan; dan (6) kepala ruang ICU 

melakukan fungsi manajemen termasuk pengarahan dan pengendalian tetapi 

tidak secara optimal merencanakan dan mengatur.  

Penelitian ini menjelaskan bahwa Perawat sebagai advokasi untuk 

memperkuat system dukungan keluarga, beberapa pernyataan yang 

diungkapkan oleh peserta, seperti ''Saya mencoba mengajak keluarga untuk 

terlibat dalam terapi, karena pasien menjadi tenang ketika didampingi 

keluarga’’. Keluarga juga meminta penjelasan dari perawat terkait kondisi 

penyakit pasien, apakah dapat sembuh atau tidak, dll. Jadi, adalah tugas 

perawat untuk menjelaskan ke mereka. Oleh karena itu, pasien tidak perlu 

merasa terlalu khawatir lagi. 

c. Peran sebagai Pemberi Edukasi 
 

No Artikel Peran Hasil 
1. (Parkinson et 

al., 2020) 
Edukasi Pemberian Pendidikan dalam kesempatan 

untuk rekan dan refleksi diri akan mendukung 
profesional kesehatan untuk mengembangkan 
kesadaran akan pandangan mereka sendiri 
tentang perawatan spiritual dan meningkatkan 
praktik mereka. 

2. (Zumstein-
Shaha et al., 
2020) 

Edukasi Perawat melaporkan perjuangan pasien mereka 
dengan situasi penyakit yang menantang dan 
tantangan mereka sendiri dalam menangani 
spiritualitas/ agama pasien. Dengan 
pengalaman, perawat mengembangkan cara 
berbicara dengan pasien tentang 
spiritualitas/agama, yang sangat 
memengaruhi kehidupan mereka sendiri dan 
menghasilkan pertumbuhan pribadi. 



 

 
 

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 2 artikel penelitian 

yang hasil penelitiannya menjelaskan peran perawat sebagai pemberi 

edukasi pasien pada pelayanan spiritual. 

Penelitian Parkinson et al (2020) Pemberian Pendidikan dalam 

kesempatan untuk rekan dan refleksi diri akan mendukung profesional 

kesehatan untuk mengembangkan kesadaran akan pandangan mereka 

sendiri tentang perawatan spiritual dan meningkatkan praktik mereka. 

Penelitian Shaha et al (2020) Perawat melaporkan perjuangan pasien 

mereka dengan situasi penyakit yang menantang dan tantangan mereka 

sendiri dalam menangani spiritualitas/ agama pasien. Dengan pengalaman 

perawat yang mengembangkan bagaimana cara berbicara dengan pasien 

tentang spiritualitas/agama, yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka 

sendiri dan menghasilkan pertumbuhan pribadi. 

d. Peran sebagai Kordinator 
 

No Artikel Peran Hasil 
1. (Kang & Hur, 

2021) 
Kordinator Di temukan salah satu tema dimana perawat 

paling tahu tentang kondisi pasien mereka, 
sangat penting bagi mereka untuk 
berkomunikasi informasi dan bekerja sama 
dengan profesional kesehatan lainnya. Perawat 
menggambarkan peran mereka sebagai 
koordinator yang menjadi pusat dari semua 
pekerjaan dan, sebagai professional 
berhubungan dengan pasien, mengetahui 
segala sesuatu tentang pasien dan mampu 
semua hal termasuk dalam pelayanan 
spsiritual. 

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 1 artikel penelitian 

yang hasil penelitiannya menjelaskan peran perawat sebagai kordinator 

pasien pada pelayanan spiritual. 



 

 
 

Penelitian Kang & Hur (2021) Sebelas artikel dipilih menggunakan 

diagram alir tinjauan sistematis, yang kemudian dievaluasi kualitasnya 

menggunakan daftar periksa Program Keterampilan Penilaian Kritis. 

Dikumpulkan data dianalisis menggunakan metode line-of-argument. Di 

temukan salah satu tema dimana perawat paling tahu tentang kondisi pasien 

mereka, sangat penting bagi mereka untuk berkomunikasi informasi dan 

bekerja bersama dengan profesional kesehatan lainnya. Perawat 

menggambarkan peran mereka sebagai koordinator yang menjadi pusat dari 

semua pekerjaan dan, sebagai professional berhubungan dengan pasien, 

mengetahui segala sesuatu tentang pasien dan mampu semua hal termasuk 

dalam pelayanan spiritual. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa sebagai perawat koordinator untuk 

setiap kegiatan itu dipimpin oleh tim pelatihan perawatan spiritual. Perawat 

pemimpin harus bertanggung jawab atas pengorganisasian dan 

pelaksanaannya dalam mengorganisir kegiatan salah satunya yaitu 

terlaksananya pelayanan spiritual pasien. Adapun protokol 

pengorganisasian ini termasuk pendidikan hidup dan mati, strategi 

pencegahan bunuh diri, perawatan akhir hayat, peningkatan spiritual, 

kognitif perawatan spiritual serta pelatihan. 

e. Peran sebagai Kolaborator 
 

No Artikel Peran Hasil 
1. (Joren et al., 

2021) 
Kolaborator 70% perawat menilai kualitas perawatan 

paliatif sebagai baik hingga sangat baik. 
Persentase ini lebih tinggi di antara perawat 
perawatan di rumah (76,4%) daripada perawat 
rumah sakit (59,4%). Selain itu, persentase 
yang lebih tinggi perawat perawatan di rumah 
(94,4%) menyatakan mereka merasa kompeten 
untuk memberikan perawatan paliatif 



 

 
 

dibandingkan perawat rumah sakit (84,7%). 
Perawat merekomendasikan untuk lebih 
memperhatikan interprofessional kolaborasi 
dan komunikasi, identifikasi fase paliatif yang 
tepat waktu dan perencanaan perawatan 
lanjutan, dan banyak lagi waktu yang tersedia 
untuk pasien perawatan paliatif. 

2. (Moosavi et 
al., 2021) 

Kolaborator Bukti menunjukkan bahwa karena proses 
panjang kanker dan perawatan, pasien dan 
keluarganya mungkin mengalami masalah 
dalam semua aspek spiritualitas, oleh karena 
perawat bekerja sama dengan spesialis yang 
berbeda dan saling terhubung agar perawat 
dapat berkolaborasi dalam berbagai disiplin 
ilmu dalam tim yang terorganisir; seperti antar 
perawat, dokter spesialis, psikolog, psikiater, 
terlatih, ulama dan pekerja social. 

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 2 artikel penelitian 

yang hasil penelitiannya menjelaskan peran perawat sebagai Kolaborator 

pada pelayanan spiritual. 

Penelitian Joren et al (2021) 70% perawat menilai kualitas perawatan 

paliatif sebagai baik hingga sangat baik. Persentase ini lebih tinggi di antara 

perawat perawatan di rumah (76,4%) daripada perawat rumah sakit (59,4%). 

Selain itu, persentase yang lebih tinggi perawat perawatan di rumah (94,4%) 

menyatakan mereka merasa kompeten untuk memberikan perawatan paliatif 

dibandingkan perawat rumah sakit (84,7%). Perawat merekomendasikan 

untuk lebih memperhatikan interprofessional kolaborasi dan komunikasi, 

identifikasi fase paliatif yang tepat waktu dan perencanaan perawatan 

lanjutan, dan banyak lagi waktu yang tersedia untuk pasien perawatan 

paliatif. 

Penelitian Moosavi et al (2021) menemukan  dua tema "perawatan 

sistematis" dan "perawatan dengan hasil paradoks" diambil dari pengalaman 

perawatan spiritual dari empat peserta. Penelitian ini menjelaskan bahwa 



 

 
 

Perawat sebagai kolaborator menjadi penyedia layanan kesehatan harus 

mendorong pasien dan keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam rencana 

perawatan spiritual dan untuk memutuskan berbagai tahap perawatan pasien 

dan intervensi dengan memberi mereka informasi yang cukup. Bukti 

menunjukkan bahwa karena proses panjang kanker dan perawatan, pasien 

dan keluarganya mungkin mengalami masalah dalam semua aspek 

spiritualitas, oleh karena itu perlu ada spesialis yang berbeda dalam berbagai 

disiplin ilmu dalam tim yang terorganisir; seperti perawat dan dokter 

spesialis, psikolog, psikiater, terlatih, ulama dan pekerja social. 

f. Peran sebagai Konsultan Spiritual Pasien 
 

No Artikel Peran Hasil 
1. (Semerci et 

al., 2021) 
Konsultan sekitar 30,1% perawat menyatakan bahwa 

mereka peduli dengan kebutuhan perawatan 
spiritual pasien/pengasuh mereka dan 29,3% 
perawat memberikan informasi kepada pasien 
dan pengasuh tentang layanan perawatan 
spiritual dan merujuk mereka ke pusat-pusat 
pelayanan kesehatan lainnya. Dari penelitian ini 
menjelaskan bahwa perawat memberikan 
Asuhan keperawatan spiritual, yang merupakan 
aspek penting dari perawatan holistik, 
pelayanan ini merupakan layanan yang 
diharapkan di rumah sakit. Oleh karena itu, 
perawat yang paling banyak menghabiskan 
waktu dengan pasien dan pengasuh harus 
memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 
cukup untuk dapat memberikan asuhan 
keperawatan spiritual. 

2. (Kang & Hur, 
2021) 

Konsultan Di temukan salah satu tema dimana perawat 
paling tahu tentang kondisi pasien mereka, 
sangat penting bagi mereka untuk 
berkomunikasi informasi dan bekerja sama 
dengan profesional kesehatan lainnya. Perawat 
menggambarkan peran mereka sebagai 
koordinator yang menjadi pusat dari semua 
pekerjaan dan, sebagai professional 
berhubungan dengan pasien, mengetahui segala 



 

 
 

sesuatu tentang pasien dan mampu semua hal 
termasuk dalam pelayanan spsiritual. 

 (Farahani et 
al., 2019) 

Konsultan Perawat memberikan informasi tentang status 
spiritual pasien, berbicara dan menanyai pasien 
tentang keyakinan spiritual atau agama pasien, 
mengajukan pertanyaan yang meyakinkan 
pasien untuk berbicara tentang masalah 
spiritual yang dihadapi sehingga perawat dapat 
melakukan tindakan jika ada perubahan status 
spsiritual pasien. 

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 3 artikel penelitian 

yang hasil penelitiannya menjelaskan peran perawat sebagai konsultan 

pasien pada pelayanan spiritual. 

Penelitian Semerci et al (2021) yaitu sekitar 30,1% perawat 

menyatakan bahwa mereka peduli dengan kebutuhan perawatan spiritual 

pasien/pengasuh mereka dan 29,3% perawat memberikan informasi kepada 

pasien dan pengasuh tentang layanan perawatan spiritual dan merujuk 

mereka ke pusat-pusat pelayanan kesehatan lainnya. Dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa perawat memberikan Asuhan perawatan spiritual, yang 

merupakan aspek penting dari perawatan holistik, pelayanan ini merupakan 

layanan yang diharapkan di rumah sakit. Oleh karena itu, perawat yang 

paling banyak menghabiskan waktu dengan pasien dan pengasuh harus 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat 

memberikan asuhan keperawatan spiritual. 

Penelitian Kang & Hur (2021) Sebelas artikel dipilih menggunakan 

diagram alir tinjauan sistematis, yang kemudian dievaluasi kualitasnya 

menggunakan daftar periksa Program Keterampilan Penilaian Kritis. 

Dikumpulkan data dianalisis menggunakan metode line-of-argument. Di 

temukan salah satu tema dimana perawat paling tahu tentang kondisi pasien 

mereka sangat penting bagi mereka untuk berkomunikasi informasi dan 



 

 
 

bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya. Perawat 

menggambarkan peran mereka sebagai koordinator yang menjadi pusat dari 

semua pekerjaan dan, sebagai professional berhubungan dengan pasien, 

mengetahui segala sesuatu tentang pasien dan mampu semua hal termasuk 

dalam pelayanan spiritual. 

Penelitian Farahani et al (2019) Perawat memberikan informasi tentang 

status spiritual pasien, berbicara dan menanyai pasien tentang keyakinan 

spiritual atau agama pasien, mengajukan pertanyaan yang meyakinkan 

pasien untuk berbicara tentang masalah spiritual yang dihadapi sehingga 

perawat dapat melakukan tindakan jika ada perubahan status spiritual 

pasien. 

B. Pembahasan 

Pelayanan Spiritual adalah pelayanan yang berhubungan dengan kekuatan 

yang lebih tinggi, sebuah respons terhadap kerinduan manusia yang mendalam 

dan misterius akan transendensi-diri dan penyerahan diri, kerinduan untuk 

menemukan tempat kita dan pencarian eksistensial (Syamsiah at al., 2020). Di 

dalam al qur’an juga dijelaskan bahwa Allah WST berfirman: 

ُت بَّْعُضُهْم  ُمْؤِمنّٰ
ْ
ال ُمْؤِمُنْونَّ وَّ

ْ
ال ِر وَّ

َّ
ُمْنك

ْ
ِن ال ْونَّ عَّ ْنهَّ يَّ ْعُرْوِف وَّ مَّ

ْ
ُمُرْونَّ ِبال

ْ
ٍۘ يَّأ اُۤء بَّْعض  ْوِليَّ

َّ
ا

ُهۗ اِ 
ّٰ 
ُمُهُم الل ْرحَّ يَّ كَّ سَّ ٰۤى ِ ول

ُ
ٗهۗ ا

َّ
ُسْول رَّ هَّ وَّ

ّٰ 
ُيِطْيُعْونَّ الل وةَّ وَّ

ّٰ
ُيْؤتُْونَّ الز َّك وةَّ وَّ

ّٰ
ل ُيِقْيُمْونَّ الص َّ  وَّ

هَّ ن َّ
ّٰ 
 الل

ِكْيمٌ  ِزيٌْز حَّ  عَّ
Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan 
shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka 



 

 
 

akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha 
Bijaksana.” {Q.S At-Taubah (9): 71} 

Pada ayat ini menjelaskan yakni sebuah hakikat orang-orang mukmin dan 

orang-orang yang beriman, dengan kekuatan iman-nya yang sempurna, dari laki-

laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain 

dalam hal-hal kebenaran dan kebaikan. Secara jelas seseorang dapat melihat 

dalam sikap dan perilakunya, yaitu mereka menyuruh berbuat yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itulah yang senantiasa diberi rahmat 

oleh Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Mahaperkasa untuk melindungi mereka 

dengan rahmat-Nya, Mahabijaksana dalam setiap pemberian-Nya begitulah 

gambaran dalam dunia kesehatan khususnya perawat dalam memberikan 

pelayanan (Kemenag, 2002).  

Keterkaitan ayat ini pada peran perawat dalam memberikan pelayanan 

spiritual yaitu perawat sebagai orang yang bertanggung jawab atas setiap tindakan 

pelayanan sehingga perawat harus memiliki sikap yang jujur dan sabar serta 

menjadi penolong dan tidak membeda bedakan setiap tindakan keperawatan yang 

diberikan. 

Layanan perawatan spiritual secara positif mempengaruhi kesehatan pasien 

berupa, kesehatan mental pasien, meningkatkan sumber koping mereka, 

meningkatkan metode manajemen nyeri, dan mengurangi depresi. Untuk itu 

adanya perawat yang berperan untuk mengimplementasikan layanan spiritual 

tersebut diatas dapat terwujud  (Semerci et al., 2021). 

1. Peran sebagai Pelaksana Asuhan Keperawatan Spiritual  

Dari dua hasil penelitian yang telah diuraikan dalam artikel menunjukkan 

bahwa peran perawat sebagai pelaksana asuhan keperawatan spiritual dalam 



 

 
 

pelayanan spiritual sangat penting dilakukan karena dapat memberikan efek 

positif terdapat pasien melalui intervensi yang di berikan perawat. Asuhan 

palliative care atau end of life merupakan bagian dari asuhan keperawatan yang 

memberikan efek besar terhadap pasien, tak hanya memberikan efek 

ketenangan batin tetapi juga penerimaan pasien terhadap penyakitnya. WHO 

sendiri menegaskan bahwa Perawatan paliatif adalah bagian penting dari 

layanan kesehatan terpadu yang berpusat pada masyarakat. Menghilangkan 

penderitaan terkait kesehatan yang serius, baik itu fisik, psikologis, sosial, atau 

spiritual, dan menjadi tanggung jawab etika global. 

Menurut WHO (2020) Asuhan perawatan paliatif diperlukan untuk 

berbagai penyakit. Mayoritas orang dewasa yang membutuhkan perawatan 

paliatif memiliki penyakit kronis diantaranya mereka yang menderita seperti 

penyakit kardiovaskular (38,5%), kanker (34%), penyakit pernapasan kronis 

(10,3%), AIDS (5,7%) dan diabetes (4,6%). Banyak kondisi lain yang mungkin 

memerlukan perawatan paliatif, termasuk gagal ginjal, penyakit hati kronis, 

multiple sclerosis, penyakit Parkinson, rheumatoid arthritis, penyakit saraf, 

demensia, anomali kongenital, dan tuberkulosis yang resistan terhadap obat. 

Setiap tahun diperkirakan 40 juta orang membutuhkan perawatan paliatif, 

78% di antaranya tinggal di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Untuk anak-anak, 98% dari mereka yang membutuhkan perawatan 

paliatif tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan hampir 

setengahnya tinggal di Afrika (WHO, 2020). 

Menurut Kemenkes RI (2019) lebih dari 1 juta orang di indonesia yang 

membutuhkan perawatan paliatif. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 

(2018), prevalensi stroke di indonesia sebanyak 10,9% per 1000 penduduk, dan 



 

 
 

kanker 1,79% per 1000 penduduk. Penyakit ginjal kronik 3,8 % per 1000 

penduduk, diabetes melitus 8,5% per 1000 penduduk, dan kanker 1,79% per 

1000 penduduk. 

Menurut Rosa et al (2020) Peran perawat paliatif harus diperluas sesuai 

dengan kebutuhan pasien dan kapasitas perawat paliatif, misalnya, memastikan 

perawat klinis meresepkan hak istimewa untuk mempromosikan bantuan yang 

efektif gejala distress. Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, 

perawat sudah melakukan peran ini tanpa pengakuan atau pengawasan. 

Menurut Cross (2019) Fungsi normal perawat paliatif adalah memberikan 

bantuan spiritual kepada pasien dan pengasuhnya. Namun, perawat yang 

merasakan tekanan kelelahan kasih sayang memiliki keterputusan spiritual dan 

tidak memiliki kemampuan untuk menilai tingkat spiritual. Hal ini juga 

membuat sulit untuk melakukan tugas normal. 

Hasil penelitian O’Brien et al (2019) yang dilakukan di inggris 

menemukan bahwa mendukung pasien saat mereka mendekati akhir hayat 

membutuhkan tenaga kerja yang terampil, mengakui bahwa perawatan 

spiritual sama pentingnya dengan perawatan fisik dan memiliki keterampilan 

untuk mengatasinya, sangat penting untuk memastikan bahwa perawatan 

holistik terbaik disediakan. 

Hasil penelitian Ramandani et al (2021) yang dilakukan di RSUD DR. 

Moewardi menemukan bahwa Gambaran peran perawat dalam pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien paliatif di ruang intensive care unit menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien 

dengan tingkat sedang sebanyak 30 responden (76,9%).  



 

 
 

Hasil penelitian Asti Yulianti Atapada and Titih Huriah (2019) 

menemukan bahwa peran perawat sebagai pemberi asuhan  palliative pada 

responden yang tinggal di PSTW Yogyakarta Unit Abiyoso masuk dalam 

kategori baik yaitu sebanyak 78,6%. Sebagai pemberi asuhan palliative 

keperawatan spiritual, perawat membantu klien mendapatkan kembali 

kesehatan melalui proses penyembuhan, selain itu perawat juga memfokuskan 

asuhan palliative pada kebutuhan klien secara holistik, meliputi kesehatan 

emosional, spiritual dan sosial. Perawat selalu berkolaborasi bersama tim 

medis (dokter) untuk melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan dan diagnosis 

dini penyakit. Selain itu aspek spiritual berperan penting sebagai tuntunan 

untuk kebiasan hidup sehari-hari. 

Dari penelitian di atas beberapa Negara seperti, us, inggris, Indonesia 

menjelaskan bahwa peran palliative menjadi sangat vital karena menjangkau 

banyak kalangan dan perawatan palliative diperlukan untuk berbagai 

penyakit. Mayoritas orang dewasa yang membutuhkan perawatan palliative 

yang memiliki riwayat penyakit kronis untuk itu peran palliative harus 

didukung dengan keterampilan yang mumpuni oleh seorang perawat. 

2. Peran Sebagai Advokat Pasien 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam artikel menunjukkan 

bahwa perawat sebagai advocacy pasien sangat dibutuhkan karena perawat 

memperkuat sistem dukungan keluarga juga menjadi pelindung hak-hak pasien 

terhadap penyalahgunaan hak-hak pasien serta menjadi fasilitator setiap pasien 

membutuhkannya dukungan spiritual. 

Advocacy merupakan peran yang dilakukan perawat dalam melindungi 

hak-hak klien baik dalam memberikan informasi pasien/klien maupun 



 

 
 

memutuskan persetujuan atas tindakan keperawatan yang akan dilakukan atau 

diberikan (Harefa, 2019). Peran advocacy perawat yaitu tindakan perawat 

untuk memberikan informasi dan bertindak atas nama pasien. Pelaksanaan 

tindakan peran advokasi meliputi memberi informasi, menjadi mediator dan 

melindungi pasien. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya terdiri dari 

faktor penghambat dan faktor pendukung (Efendi & Yunita, 2018). 

Advokasi yang di lakukan perawat ditemukan sebagai komponen akhir 

kehidupan pemberian perawatan spiritual yang dapat memungkinkan perawat 

untuk "melakukan hal yang benar" dengan mencapai keinginan terkait pasien 

yang berada fase dewasa yang lebih tua (Nikbakht Nasrabadi et al., 2021). 

Menurut Panczyk et al. (2021) Peran sebagai pembela juga mengharuskan 

perawat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator, perawat secara ideal 

memiliki pengetahuan tentang hak-hak pasien dan melindungi pasien terhadap 

penyalahgunaan hak-hak pasien. Untuk itu Keputusan yang terkait dengan arah 

kegiatan terapeutik dan perawatan hanya dapat dibuat jika pola pikir 

profesional (perawat, dokter) dipertimbangkan; namun, dapat juga sebagian 

atau seluruhnya mempertimbangkan pendapat dan keinginan pasien. 

Hasil penelitian Maria Komariah, Dessy Adriani, Desy Indrayani, (2020) 

menegaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan oleh  peran  perawat  

adalah  sebagai  konselor dan advokat. Artinya  perawat  harus memberikan  

informasi  tentang  kondisi  dan  situasi yang  terjadi,  dan  melibatkan pasien  

dan  keluarga  dalam  proses  pengambilan  keputusan dan melindungi hak 

pasien untuk mendapatkan pelayanan perawatan spiritual yang 

menguntungkan dan tidak merugikan. 



 

 
 

Hasil penelitian Asti Yulianti Atapada, Titih Huriah, (2019) menemukan 

bahwa peran perawat sebagai pembela klien pada responden yang tinggal di 

PSTW Yogyakarta Unit Abiyoso masuk dalam kategori sedang yaitu sebanyak 

44,6%. Perawat merupakan teman lansia dalam pengambilan keputusan, 

memberikan informasi tentang penyakitnya dan hak atas privasi. Perawat 

sebagai penghubung antara pasien dan tim kesehatan lain dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan (bio-psiko-sosial-spiritual) pasien.  

3. Peran sebagai Pemberi Edukasi 

Dari dua hasil penelitian yang telah diuraikan dalam artikel menunjukkan 

bahwa bahwa perawat disini menjadi pendidik bagi pasien yang memberikan 

edukasi kepada pasien, keluarga. Serta memberikan pendidikan berupa 

pengajaran ketika pasien membutuhkannya seperti pendidikan spiritual terkait 

hubungan dengan tuhan. 

Peran pendidik (edukator) merupakan peran yang dilakukan untuk 

memberikan pemahaman dan pengetahuan kesehatan terhadap masalah 

kesehatan yang dialami pasien/klien sehingga pendidikan kesehatan yang telah 

dilakukan terjadi perubahan perilaku (Harefa, 2019). 

Sebagai  seorang advokat, perawat  memperkenalkan  kepada  klien  dan  

membantu  klien mengenal kesehatan dan prosedur asuhan keperawatan yang 

perlu  mereka lakukan guna memulihkan  atau  memelihara  kesehatan  tersebut  

(Kozier  2012). Berdasarkan peran perawat sebagai edukator berupaya dalam 

pencegahan atau preventif penyakit suatu penyakit. Penyakit menular secara 

umum bisa dilakukan pencegahan dengan mengedukasi masyarakat supaya 

menyadari dampak penyakit yang mewabah (Safrizal, 2021) dalam jurnal 

(Angriani et al., 2022). Untuk menopan itu semua perlunya peningkatan 



 

 
 

pendidikan dalam spiritualitas dan perawatan spiritual di antara perawat 

dengan itu pengetahuan tentang sikap terhadap perawatan spiritual dapat 

meningkatkan kemungkinan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien (Damsma-

Bakker & van Leeuwen, 2021). 

Pendidikan keperawatan memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kesadaran spiritual termasuk dalam memfasilitasi kompetensi, kepercayaan 

diri perawat. Pendidikan keperawatan berfungsi sebagai jalan bagi perawat 

untuk menerapkan konsep spiritualitas dan perawatan spiritual dalam 

pengaturan klinis apapun untuk membantu pasien memenuhi kebutuhan 

spiritualnya (Galutira et al., 2019). Oleh karena itu pendidikan keperawatan 

sebagian besar harus menyediakan alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual pasien (Reig-Ferrer et al., 2019). Menurut Yustisia, Utama, and 

Aprilatutini, (2020) peran perawat sebagai edukator, dimana sebagai  tim 

pendidik yang memberikan edukasi kepada pasien, keluarga  dan  masyarakat. 

Hasil penelitian Asti Yulianti Atapada, Titih Huriah, (2019) menemukan 

bahwa peran perawat sebagai pendidik pada responden yang tinggal di PSTW 

Yogyakarta Unit Abiyoso masuk dalam kategori sedang yaitu sebanyak 55,4%. 

Sebagai pendidik pasien, perawat membantu pasien meningkatkan kesehatan 

melalui pemberian pengetahuan yang terkait dengan keperawatan dan tindakan 

medik yang diterima sehingga klien dapat menerima tanggung jawab terhadap 

hal-hal yang diketahuinya. Perawat menjalankan peran sebagai pendidik ketika 

klien membutuhkan pengajaran. Perawat sangat berperan dalam peningkatan 

pengetahuan kesehatan dengan melakukan pendidikan kesehatan. Misalnya 

mempererat hubungan pasien dengan Tuhan. 

4. Peran sebagai Kordinator 



 

 
 

Perawat memiliki peran koordinator dalam setiap siklus manajemen, 

mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Dalam menyusun perencanaan 

yang berkaitan dengan perawatan tahap akhir kehidupan, manajer keperawatan 

harus memiliki peramalan dalam merencanakan kebutuhan Departemen 

Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas (Safrina et al., 

2021). 

Menurut Cecillia Heni Agustinawati, Asnet Leo Bunga, (2022) perannya 

sebagai coordinator pada  pelaksanaan  discharge  planning dalam asuhan 

keperawatan yakni saling mengingatkan, mengarahkan, mendelegasikan antara 

perawat dengan perawat dan mengkoordinasikan perawat dengan tim 

kesehatan lainnya sehingga  memberi  pelayanan kesehatan  dapat  terarah  

sesuai  dengan  kebutuhan  pasien. Peran perawat sebagai koordinator perlu 

monitoring dan evaluasi melalui komunikasi yang baik. 

Penelitian Asti Yulianti Atapada, Titih Huriah, (2019) peran perawat 

sebagai koordinator pada responden yang tinggal di PSTW Yogyakarta Unit 

Abiyoso masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 44,6%. Perawat harus 

memanfaatkan semua sumber-sumber dan potensi yang ada, baik materi 

maupun kemampuan klien secara terkoordinasi sehingga tidak ada intervensi 

yang dilewatkan. Dalam menjalankan peran sebagai koordinator, perawat 

dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: mengkoordinasi seluruh pelayanan 

keperawatan, mengatur tenaga keperawatan yang akan bertugas, 

mangembangkan sistem pelayanan keperawatan, memberikan informasi 

tentang hal-hal yang terkait dengan pelayanan keperawatan pada sarana 

kesehatan. Perawat membantu mengorganisasi pelayanan kesehatan sehingga 



 

 
 

pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai dengan kebutuhan lansia, 

seperti status spiritual. 

5. Peran sebagai Kolaborator 

Peran sebagai kolaborator merupakan Peran yang dilakukan perawat 

untuk mendiskusikan atau menukar pendapat dalam menentukan bentuk 

pelayanan yang akan dilakukan agar menunjang pelayanan kesehatan yang 

lebih baik (Harefa, 2019). 

Dukungan organisasi diperlukan untuk mengembangkan lingkungan 

yang mendukung penyediaan pelayanan spiritual untuk pasien serta 

mengembangkan lingkungan yang menopang makna bekerja untuk penyedia. 

Dukungan ini juga akan mendorong kolaborasi transdisipliner, dengan potensi 

untuk meningkatkan pasien dan hasil kesehatan (Vincensi, 2019). Menurut 

Maria Komariah, Dessy Adriani, Desy Indrayani, (2020) apabila perawat 

mengalami kesulitan dalam memberikan asuhan pada dimensi ini, perawat 

dapat melakukan kolaborasi dengan tokoh/pemuka agama, hal ini sesuai 

dengan pendapat Post et al., (2020) yang menyatakan tokoh/pemuka agama 

dapat dipanggil sewaktu-waktu jika diperlukan bagi pasien terminal 

Menurut Cecillia Heni Agustinawati, Asnet Leo Bunga, (2022) bahwa 

perawat mengerti dan memahami tentang perannya sebagai kolaborator pada 

pelaksanaan discharge planning dalam asuhan keperawatan, yakni bekerja 

sama dengan tim kesehatan lainnya dalam intervensi interprofesional untuk 

mencapai pemulangan yang aman secara kolaboratif dan berkesinambungan 

antara perawat, dokter dan profesi kesehatan lainnya. Peran perawat sebagai 

kolaborator terintegrasi dan berkesinambungan dengan proses keperawatan. 



 

 
 

Penelitian Abdullah et al (2022) menjelaskan bahwa  bentuk  pelaksanaan  

rujukan  perawat  ke  rohaniawan,  hasil  yang  didapatkan  lebih  banyak  

menjelaskan  kolaborasi  perawat- rohaniawan  pada  kasus masalah  pasien  

dengan  kondisi  kritis  menghadapi  kematian,  khususnya  mulai  fase 

intervensi  sampai  perencanaan. 

Hasil penelitian Asti Yulianti Atapada, Titih Huriah, (2019) menemukan 

peran perawat sebagai kolaborasi pada responden yang tinggal di PSTW 

Yogyakarta Unit Abiyoso masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 57,1%. 

Dalam memberikan pelayanan perawatan spiritual yang efektif, perawat harus 

menggunakan keahliannya dalam berpikir secara kritis melalui proses 

keperawatan, perawat membuat keputusan ini sendiri atau berkolaborasi 

dengan pasien. Dalam setiap situasi perawat dapat bekerja bersama dengan 

pemberian kesehatan profesional lainnya atau perawat juga bisa melakukan 

kerja sama dengan tim kesehatan, psikologis, dan rohaniawan. 

6. Peran sebagai Konsultan Spiritual Pasien 

Peran perawat sebagai konsultan merupakan peran yang memberikan 

waktu untuk berkonsultasi terhadap masalah yang dialami oleh pasien maupun 

keluarga dengan memberikan dukungan psikologis, spiritual, dan social 

(Harefa, 2019). 

Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan khususnya dalam 

memberikan informasi diharapkan dapat membantu memecahkan masalah 

pada klien. Karena pasien yang masuk rumah sakit keluarganya akan merasa 

cemas terhadap masalah kesehatan yang dialami oleh keluarganya (Alib 

Bintoro & M. Sunhadi Anwar, 2020). 



 

 
 

Menurut Cecillia Heni Agustinawati, Asnet Leo Bunga, (2022) Hasil 

pengamatan peneliti di lapangan bahwa perawat memahami dan mengerti 

tentang perannya sebagai Pemberi Informasi untuk memaksimalkan efektifitas 

diseluruh model pemberian asuhan keperawatan yang terorganisir yang bekerja 

dalam lingkungan tim kesehatan untuk mendukung kualitas layanan di dalam 

rumah sakit, di rumah, maupun di instansi layanan kesehatan lainnya. Pada 

penelitian Patterson, A.E., et all (2017), tentang enhancing a culture of ingiury 

the role of a clinical nurse specialist in Supporting the adoption of evidence, 

bahwa peran perawat pemberi informasi yang diharapkan mempunyai 

pandangan yang luas sehingga dapat meminimalkan hambatan, dan 

mempunyai keterlibatan dalam pelayanan. 

Hasil penelitian Asti Yulianti Atapada, Titih Huriah, (2019) menemukan 

bahwa peran perawat sebagai Pemberi informasi pada responden yang tinggal 

di PSTW Yogyakarta Unit Abiyoso masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 

44,6%. Perawat merupakan tempat komunikasi terhadap masalah atau tindakan 

keperawatan yang tepat untuk diberikan. Pasien berhak untuk mengetahui 

tujuan pelayanan keperawatan spiritual maupun pelayanan kesehatan yang 

akan diberikan.  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di paparkan terlihat bahwa 

penerapan asuhan keperawatan sangat dominan dilakukan perawat dalam 

pelayanan spiritual mengingat peran tersebut sangat penting di karenakan 

mencangkup banyak peran didalamnya seperti asuahan keperawatan paliatif 

dan asuahan keperawatan akhir hidup tidak hanya itu perawat harus memelai 

mengkaji sampai mengevaluasi pasien serta dengan adanya peran perawat 

menjadi konsultan pasien membuat peran perawat menjadi kompleks lagi, 



 

 
 

untuk itu peran ini penting dilakukan dibanding dengan beberapa peran yang 

dilakukan perawat dalam pelayanan spiritual. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari 9 jurnal yang telah ditelaah didapatkan 6 peran perawat dalam 

pelayanan spiritual di rumah sakit yaitu peran perawat sebagai pelaksana asuhan 

keperawatan spiritual, peran perawat sebagai pemberi edukasi, peran perawat 

sebagai kolaborator, peran perawat sebagai kordinator, peran perawat sebagai 

advokat pasien dan peran perawat sebagai konsultan spiritual pasien. 

B. Implikasi  

1. Bagi perkembangan penelitian 

Agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran perawat 

terhadap pelayanan spiritual sesuai dengan artikel yang telah dipaparkan pada 

literatur review ini 

2. Bagi pihak rumah sakit 

Agar peran perawat dapat terlaksana di setiap pelayanan spiritual, rumah 

sakit seharusnya memberikan fasilitas berupa pendidikan tentang perawatan 

spiritual dan juga peran perawat mendapat apresiasi dari rumah sakit sehingga 

tanggung jawab dari setiap peran yang dilakukan perawat dapat menjadi 

motivasi agar berkembang menjadi lebih baik lagi. 
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dijelaskan? 

√    

3 Apakah metode yang digunkan digambarkan 
dengan jelas? 

√    

4 Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai 
dengan standar pengukuran? 

 √   

5 Apakah faktor perancu didefenisikan?  √   
6 Apakah strategi untuk menghadapi faktor 

perancu dijelaskan? 
 √   

7 Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan 
dapat diandalkan? 

  √  

8 Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?   √  
 

Penilaian keseluruhan : nn   Termasuk  Mengecualikan         Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian: Pada artikel ini di Kecualikan karna pada 
keseluruhan pertanyaan hanya 2 yang tsesuai dengan pertanyaan, 3 pertanyaan tidak 
masuk, 2 pertanyaan yang tidak jelas pada artikel yang di analisis, untuk itu artikel ini 
tidak di masukkan karna tidak lolos dalam penilaian Guideline review dari JBI 
  

√ 
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Lampiran V 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Cross Sectional Deskriptive Study 
Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia 

       
Peninjau: ANDI ADAM    Tanggal: 3 Agustus 2022 

 
No 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

Tidak 
Jelas 

Tidak 
Dapat di 
Jelaskan 

1 Apakah kriteria yang dimasukkan dalam 
sample jelas didefenisikan? 

√    

2 Apakah subjek penelitian (sample) dan 
populasi dijelaskan? 

√ 
   

3 Apakah metode yang digunkan digambarkan 
dengan jelas? 

√    

4 Apakah kriteria objektif yang digunakan 
sesuai dengan standar pengukuran? 

√    

5 Apakah faktor perancu didefenisikan?  √   
6 Apakah strategi untuk menghadapi faktor 

perancu dijelaskan? 
 

√   

7 Apakah hasil diukur dengan cara yang valid 
dan dapat diandalkan? 

√ 
   

8 Apakah analisis statistik yang digunakan 
sesuai? 

√    

 

Penilaian keseluruhan : nn   Termasuk  Mengecualikan         Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian: Pada artikel termasuk karna pada 
keseluruhan pertanyaan hanya 2 yang tidak masuk dalam pertanyaan, untuk itu artikel 
ini layak di masukkan karna lolos dalam penilaian Guideline review dari JBI 
  

√ 
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Lampiran VI 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Cross Sectional Deskriptive Study 
Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia 

       
Peninjau: ANDI ADAM    Tanggal: 3 Agustus 2022 

 
No 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

Tidak 
Jelas 

Tidak 
dapat di 
Jelaskan 

1 Apakah kriteria yang dimasukkan dalam 
sample jelas didefenisikan? 

√    

2 Apakah subjek penelitian (sample) dan 
populasi dijelaskan? 

√    

3 Apakah metode yang digunkan digambarkan 
dengan jelas? 

  √  

4 Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai 
dengan standar pengukuran? 

√    

5 Apakah faktor perancu didefenisikan? √    
6 Apakah strategi untuk menghadapi faktor 

perancu dijelaskan? 
√    

7 Apakah hasil diukur dengan cara yang valid 
dan dapat diandalkan? 

√    

8 Apakah analisis statistik yang digunakan 
sesuai? 

√    

 

Penilaian keseluruhan : nn   Termasuk  Mengecualikan         Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian: Pada artikel termasuk karna pada 
keseluruhan pertanyaan hanya 1 yang tidak jekas dari keseluruhan pertanyaan, untuk 
itu artikel ini layak di masukkan karna lolos dalam penilaian Guideline review dari JBI 
 
  

√ 
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Lampiran VII 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Cross Sectional Deskriptive Study 
Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia 

       
Peninjau: ANDI ADAM    Tanggal: 3 Agustus 2022 

 
No 

 
Pertanyaan Ya Tidak 

Tidak 
Jelas 

Tidak 
Dapat di 
Jelaskan 

1 Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sample 
jelas didefenisikan? 

 √   

2 Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi 
dijelaskan? 

√    

3 Apakah metode yang digunkan digambarkan 
dengan jelas? 

√    

4 Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai 
dengan standar pengukuran? 

√    

5 Apakah faktor perancu didefenisikan? √    
6 Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu 

dijelaskan? 
√    

7 Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan 
dapat diandalkan? 

√    

8 Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?   √  
 

Penilaian keseluruhan : nn   Termasuk  Mengecualikan         Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian: Pada artikel termasuk karna pada 
keseluruhan pertanyaan hanya teedapat 1 pertanyaan yang tidak masuk dan 1 yang 
tidak jelas dalam pertanyaan, untuk itu artikel ini layak di masukkan karna lolos dalam 
penilaian Guideline review dari JBI 
 
 

 

  

√ 
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Lampiran VIII 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Qualitative Study 
Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia 

       
Peninjau : ANDI ADAM    Tanggal : 3 Agustus 2022 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
Jelas 

Tidak 
Dapat di 
Jelaskan 

1 Apakah ada kesesuaian antara perspektif filosofis 
yang dinyatakan dengan metodologi penelitian? 

 √   

2 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan pertanyaan atau tujuan penelitian? 

√    

3 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data? 

√    

4 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan representasi dan analisis data? 

√    

5 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan interpretasi hasil? 

  √  

6 Apakah ada pernyataan yang menempatkan 
peneliti secara kultural atau teoretis? 

√    

7 Apakah pengaruh peneliti pada penelitian, dan 
sebaliknya, ditangani? 

√    

8 Apakah peserta, dan suara mereka, cukup 
terwakili? 

√    

9 Apakah penelitian tersebut etis menurut kriteria 
saat ini atau, untuk penelitian terbaru, dan apakah 
ada bukti persetujuan etis oleh badan yang 
sesuai? 

  √  

10 Apakah kesimpulan yang ditarik dalam laporan 
penelitian mengalir dari analisis, atau 
interpretasi, data? 

√    

 

Penilaian keseluruhan : nn   Termasuk  Mengecualikan         Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian: Pada artikel termasuk karna pada 
keseluruhan pertanyaan hanya teedapat 1 pertanyaan yang tidak masuk dan 2 yang 
tidak jelas dalam pertanyaan, untuk itu artikel ini layak di masukkan karna lolos dalam 
penilaian Guideline review dari JBI 
 
 

 

√ 
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Lampiran IX 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Qualitative Study 
Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia 

       
Peninjau : ANDI ADAM    Tanggal : 3 Agustus 2022 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
Jelas 

Tidak 
dapat di 
Jelaskan 

1 Apakah ada kesesuaian antara perspektif 
filosofis yang dinyatakan dengan metodologi 
penelitian? 

√    

2 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan pertanyaan atau tujuan 
penelitian? 

√    

3 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data? 

 √   

4 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan representasi dan analisis data? 

√    

5 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan interpretasi hasil? 

√    

6 Apakah ada pernyataan yang menempatkan 
peneliti secara kultural atau teoretis? 

√    

7 Apakah pengaruh peneliti pada penelitian, dan 
sebaliknya, ditangani? 

  √  

8 Apakah peserta, dan suara mereka, cukup 
terwakili? 

√    

9 Apakah penelitian tersebut etis menurut 
kriteria saat ini atau, untuk penelitian terbaru, 
dan apakah ada bukti persetujuan etis oleh 
badan yang sesuai? 

√    

10 Apakah kesimpulan yang ditarik dalam laporan 
penelitian mengalir dari analisis, atau 
interpretasi, data? 

√    

 

Penilaian keseluruhan : nn   Termasuk  Mengecualikan         Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian: Pada artikel termasuk karna pada 
keseluruhan pertanyaan hanya teedapat 1 pertanyaan yang tidak masuk dan 1 yang 
tidak jelas dalam pertanyaan, untuk itu artikel ini layak di masukkan karna lolos dalam 
penilaian Guideline review dari JBI 
 
 

√ 
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Lampiran X 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Qualitative Study 
Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia 

       
Peninjau : ANDI ADAM    Tanggal : 3 Agustus 2022 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
Jelas 

Tidak 
dapat di 
Jelaskan 

1 Apakah ada kesesuaian antara perspektif 
filosofis yang dinyatakan dengan metodologi 
penelitian? 

√    

2 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan pertanyaan atau tujuan 
penelitian? 

√    

3 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data? 

√    

4 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan representasi dan analisis data? 

√    

5 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan interpretasi hasil? 

√    

6 Apakah ada pernyataan yang menempatkan 
peneliti secara kultural atau teoretis? 

√    

7 Apakah pengaruh peneliti pada penelitian, dan 
sebaliknya, ditangani? 

√    

8 Apakah peserta, dan suara mereka, cukup 
terwakili? 

√    

9 Apakah penelitian tersebut etis menurut 
kriteria saat ini atau, untuk penelitian terbaru, 
dan apakah ada bukti persetujuan etis oleh 
badan yang sesuai? 

  √  

10 Apakah kesimpulan yang ditarik dalam laporan 
penelitian mengalir dari analisis, atau 
interpretasi, data? 

  √  

 

Penilaian keseluruhan : nn   Termasuk  Mengecualikan         Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian: Pada artikel termasuk karna pada 
keseluruhan pertanyaan hanya 2 yang tidak jelas dalam pertanyaan, untuk itu artikel 
ini layak di masukkan karna lolos dalam penilaian Guideline review dari JBI 
 

√ 
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Lampiran XI 

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Qualitative Study 
Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia 

       
Peninjau : ANDI ADAM    Tanggal : 3 Agustus 2022 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
Jelas 

Tidak 
Dapat di 
Jelaskan 

1 Apakah ada kesesuaian antara perspektif 
filosofis yang dinyatakan dengan metodologi 
penelitian? 

√    

2 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan pertanyaan atau tujuan 
penelitian? 

√    

3 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data? 

√    

4 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan representasi dan analisis data? 

√    

5 Apakah ada kesesuaian antara metodologi 
penelitian dan interpretasi hasil? 

√    

6 Apakah ada pernyataan yang menempatkan 
peneliti secara kultural atau teoretis? 

  √  

7 Apakah pengaruh peneliti pada penelitian, dan 
sebaliknya, ditangani? 

√    

8 Apakah peserta, dan suara mereka, cukup 
terwakili? 

√    

9 Apakah penelitian tersebut etis menurut 
kriteria saat ini atau, untuk penelitian terbaru, 
dan apakah ada bukti persetujuan etis oleh 
badan yang sesuai? 

√    

10 Apakah kesimpulan yang ditarik dalam laporan 
penelitian mengalir dari analisis, atau 
interpretasi, data? 

√    

 

Penilaian keseluruhan : nn   Termasuk  Mengecualikan         Cari info lebih lanjut 

Komentar termasuk alasan pengecualian: Pada artikel termasuk karna pada 
keseluruhan pertanyaan hanya 1 yang tidak jelas dalam pertanyaan, untuk itu artikel 
ini layak di masukkan karna lolos dalam penilaian Guideline review dari JBI 
 
 

√ 
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Lampiran XII 
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