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ABSTRAK 

 

 

 

Latarbelakang: Asuhan keperawatan islami adalah memberikan asuhan 

keperawatan dengan prinsip islami yaitu ihsan, caring, profesional, dan 

memberikan bimbingan menuju kebaikan (ibadah dan kesehatan). Objektif: 

Mengembangkan model caring Islami terhadap nyaman psikospiritual pada pasien 

jantung koroner. Metode: Terdapat dua desain dalam mengembangkan model ini. 

Desain tahap satu yaitu analitik observasional dengan rancangan cross-sectional. 

Populasi tahap satu adalah klien jantung yang berada di tiga rumah sakit Islam. 

Sampel 70 klien direkrut dengan teknik simple random sampling, dengan criteria 

tidak mengalami komplikasi aritmia dan tidak dalam kondisi gawat. Data 

dikumpulkan dengan quesioner dan di analisa dengan uji Structural Equation 

Modeling- Partial Least Square (SEM-PLS). Desain tahap dua yaitu pra 

exsperimen dengan rancangan Control group only post test design. Populasi tahap 

dua adalah klien jantung yang berada di ruang rawat inap Rumah Sakit Haji 

Surabaya. Sampel 20 responden (10 kontrol dan 10 perlakuan) diambil dengan 

teknik simple random sampling. Variabel independen adalah caring islami dan 

variabel dependen yaitu nyaman psikospiritual dan kortisol. Data dikumpulkan 

dengan quesioner dan di analisis dengan Independent t-test (α < 0,05). Hasil dan 

Kebaruan: Terdapat pengaruh faktor perawat dan faktor pelayanan terhadap 

caring Islami (T= 7,789; T= 2,063). Tidak terdapat pengaruh faktor pasien 

terhadap caring Islami (T= 0,966). Terdapat pengaruh intervensi model caring 

Islami terhadap nyaman psikospiritual (p= 0,036). Tidak ada pengaruh intervensi 

model caring Islami terhadap kortisol (p= 0,688). Temuan baru model caring 

Islami adalah perilaku perawat yang menekankan nilai Islam yang mencakup 

karakter mempertahankan keyakinan, kasih sayang, dan kompeten untuk 

meningkatkan nyaman psikospiritual pasien jantung koroner. Kesimpulan: Model 

caring Islami dapat meningkatkan nyaman psikospiritual pasien jantung koroner.  
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