
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ibadah merupakan aspek spiritual. Menurut WHO (1984), aspek agama 

(spiritual) merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan seutuhnya. 

Melalui ibadah pasien mendapatkan ketenangan jiwa, pencerahan, dan rasa 

nyaman. Oleh karena itu, seorang perawat harus memperhatikan aspek spiritual 

pasien dengan cara membimbing ibadah pasien. Kelumpuhan dan atau 

pemasangan alat bantu dapat menjadi hambatan pasien dalam melakukan ibadah,. 

Kebutuhan spiritual merupakan hal yang abstrak dan termasuk salah satu dari 

kebutuhan dasar manusia, menurut Potter dan Perry (2005). Teori keperawatan 

caring dalam kontek budaya Islam dapat berarti tindakan perawat untuk 

memfasilitasi pasien beribadah dan pada gilirannya, perawat menerima pahala 

dari Allah atas tindakannya (Lovering, 2008). Pasien yang dirawat inap di rumah 

sakit mempunyai kondisi yang berbeda-beda, ada yang mengalami kelumpuhan 

dan ada pula yang harus dipasang berbagai alat bantu.  

Sebuah penelitian di United States menunjukkan bahwa 94 % dari pasien 

yang berkunjung ke rumah sakit meyakini kesehatan spiritual sama pentingnya 

dengan kesehatan fisik ( Anandarajah, 2001). Koenig  ( 2001 dalam clark, 2008) 

menemukan bahwa 90% pasien di beberapa area di Amerika menyandarkan pada 

agama sebagai bagian dari aspek spiritual, untuk mendapatkan kenyamanan dan 

kekuatan ketika mereka mengalami sakit serius. Studi yang dilakukan Brown 

(2007 dalam Anonymous, 2008) memperlihatkan 77% pasien menginginkan 
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untuk membicarakan tentang keluhan spiritual mereka sebagai bagian dari asuhan 

kepada mereka. Pada Bulan September tahun 2014 tercatat di ruang VIP (very 

important person) Rumah Sakit Petrokimia Gresik terdapat 60% dari total 22 

pasien yang sudah dirawat lebih dari 48 jam yang terpasang infus dan kateter urin 

yang mengalami bed rest total dengan kebutuhan bantuan khusus sebanyak 100 % 

sedangkan jumlah perawat di ruang tersebut sebanyak 28 perawat dengan 

keseluruhan beragama islam. dari 22 jumlah keseluruhan pasien 60% pasien tidak 

bisa melakukan sholat selama dirawat, penyebabnya 30% karena kelemahan fisik 

50% kondisi yang tidak suci dengan pemasangan infus dan 20 % karena 

pengetahuan beribadah pada saat sakit. Uraian di atas memperlihatkan pemenuhan 

kebutuhan spiritual dalam hal sholat merupakan hal yang penting tapi 

kenyataanya pemenuhan kebutuhan sholat pasien masih jauh dari yang 

diharapkan. 

Konsep perkembangan spiritualitas ini penting dalam memahami 

spiritualitas pasien dan bagaimana kematangan spiritualitas perawat 

mempengaruhi kemampuanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien, 

membentuk hubungan, dan kemudian membantu pasien dengan kebutuhan 

perawatan kesehatanya (Potter & Perry, 2005). Kondisi tersebut membuat 

seseorang yang sakit akan selalu mencari tempat pengobatan seperti rumah sakit. 

Pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit mempunyai kondisi yang berbeda-beda, 

ada yang mengalami kelumpuhan dan ada pula yang harus di pasang berbagai alat 

bantu. Kelumpuhan dan atau pemasangan alat bantu dapat menjadi hambatan 

pasien dalam melakukan ibadah.     

 Pandangan Islam terkait tanggung jawab perawat terhadap pasien adalah 
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“memberikan pelayanan terbaik”. Definisi “terbaik” dalam konsepsi keperawatan 

adalah memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia pasien secara 

holistik/menyeluruh (mencakup bio-psiko-sos io-dan spiritual), paripurna (tuntas), 

dan berkesinambungan (baik selama pasien dirawat sampai pasien siap/mampu 

melakukan perawatan (mandiri atau dibantu) keluarga dirumah. Kompetensi 

perawat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kesuksesan pelayanan 

yang dimiliki rumah sakit untuk memberikan kepuasan pada pasien dalam 

memperoleh pelayanan asuhan keperawatan yang maksimal (Muchson, 2012). 

Terkait bantuan pelaksanaan ibadah adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan 

spiritual. Perawat wajib memfasilitasi pasien memenuhi kewajiban ibadahnya 

sesuai dg tingkat kemampuan pasien. Bila pasien mampu menjalankan ibadah 

secara mandiri perawat wajib memfasilitasi ibadah pasien tetap memenuhi kaidah 

Syar’i dengan mengingatkan waktu sholat, menyediakan tempat tidur yg akan jd 

tempat ibadah pasien sebersih dan sesuci mungkin, memposisikan pasien 

menghadap kiblat, suasana ruangan yang tidak gaduh). Untuk mempertahankan 

atau meningkatkan kesehatan pasien, perawat sebaiknya memperhatikan semua 

aspek yang ada dalam diri pasien. Pendekatan holisitik memberikan perhatian 

pada fungsi spiritual pasien yang akan mempengaruhi keadaan sejahtera pasien. 

Individu dikuatkan melalui “spirit” mereka, yang mengakibatkan peralihan ke 

arah kesejahteraan. Terpenuhinya kebutuhan spiritual pasien, akan dapat 

membantu mereka beradaptasi dan melakukan koping terhadap sakit yang 

dideritanya (Coyle 2002 dalam Oswald, 2004). Dari permasalahan di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul hubungan tingkat 
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pengetahuan dan sikap perawat dalam pemenuhan kebutuhan sholat pasien di 

rawat inap Rumah Sakit Petrokimia Gresik.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 identifikasi masalah hubungan tingkat pengetahuan dan sikap perawat 
dengan perilaku perawat dalam pemenuhan kebutuhan sholat pasien 
dirawat inap Rumah Sakit Petrokimia Gresik 

 
 
1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dan sikap perawat dengan perilaku  

perawat dalam pemenuhan kebutuhan sholat pasien dirawat inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik ? 

 

1.3 T ujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

Health education 
(HE) pemenuhan 
kebutuhan sholat 

oleh perawat: 

1. Perawat 
mengingatkan 
pasien waktu 
sholat.  

2. Memposisikan 
arah kiblat 

3. Mambantu untuk 
melakukan 
tayamum 

4. Bimbingan atau 
pendampingan 
sholat 
 

 

 

Faktor-faktor 
mempengaruhi 

pasien tidak 
sholat : 

• Pengetahuan 
• Kelemahan fisik 
• Kondisi yang 

tidak suci 
dengan 
pemasangan alat 
bantu/ teroasang 
infus 

• lingkungan  

Pada bulan 
september  tahun 
2014 di ruang VIP 
(very important 
person) terdapat 
pasien yang sudah 
dirawat lebih dari 
48 jam yang 
terpasang infus dan 
kateter urin yang 
mengalami bed rest 
total dengan 
kebutuhan bantuan 
khusus sebanyak 
60% pasien dengan 
keseluruhan semua 
beragama Islam. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan sikap perawat dengan 

perilaku perawat pemenuhan kebutuhan sholat pasien dirawat inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik. 

1.3.2    Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan dengan perilaku pada perawat 

dalam pemenuhan kebutuhan pasien dirawat inap rumah sakit 

Petrokimia Gresik.  

2. Mengidentifikasi sikap dengan perilaku pada perawat dalam 

pemenuhan kebutuhan sholat pasien dirawat inap rumah sakit 

Petrokimia Gresik.  

3. Mengidentifikasi perilaku pada perawat dalam pemenuhan kebutuhan 

sholat pasien di rawat inap rumah sakit Petrokimia Gresik. 

4. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan perawat dengan perilaku 

pada perawat dalam pemenuhan kebutuhan sholat pasien dirawat inap 

Rumah Sakit Petrokimia Gresik.  

5. Menganalisis hubungan sikap dengan perilaku pada perawat dalam 

pemenuhan kebutuhan sholat pasien rawat inap Rumah Sakit 

Petrokimia Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan 

kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan 
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mengenai hubungan tingkat pengetahuan dan sikap perawat dalam 

pemenuhan kebutuhan sholat pasien di Rumah Sakit Petrokimia Gresik.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Dari penilitian ini diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat antara lain: 

1. Bagi Responden  

Memberikan wawasan mengena i hubungan spiritual dengan kompetensi 

perawat dalam asuhan spiritual pasien dengan demikian dapat 

diaplikasikan dalam perawatan pasien dan mendorong perawat untuk 

meningkatkan spiritual agar dapat memberikan perilaku pemenuhan 

kebutuhan sholat dengan baik kepada pasien. 

2. Bagi Peneliti  

Memberikan pengalaman dalam bidang penelitian serta menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan tingkat pengetahuan dan 

sikap dengan perilaku pada perawat dalam pemenuhan kebutuhan sholat 

pasien. 

3. Bagi Pelayanan Kesehatan (RS)  

Memberikan masukan bagi pelayanan kesehatan khususnya bagi lahan 

penelitian terkait untuk dapat memberikan asuhan spiritual kepada perawat 

misalnya melalui aktivitas kerohanian, pelatihan soft skill, sehingga dapat 

mempengaruhi kompetensi perawat dalam memberikan perilaku 

pemenuhan kebutuhan sholat kepada pasien. 
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4. Bagi Pendidikan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

menambah referensi bagi pendidikan mengenai hubungan tingkat 

pengetahuan dan sikap perawat dengan prilaku pemenuhan kebutuhan 

sholat  pasien. 
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