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ABSTRACT 

 

THE CORRELATION OF SPIRITUAL INTELLIGENCE AND DISEASE 

SUFFERING DURATION WITH SELF-MANAGEMENT OF DIABETESE 

MELLITUS (DM) TYPE 2 PATIENTS AT INTERNAL MEDICINE 

POLYCLINIC OF HAJI SURABAYA REGIONAL PUBLIC HOSPITAL 

 

A Cross Sectional Study 

By : Mohammad Dheni Ardhiyanto 

 

Introduction. Less awareness and long suffering of DM type 2 were resisted 

factors for those who do not good self-management.The purpose of this study was 

to discover the correlation of spiritual intelligence and disease suffering duration 

with self-management of DM type 2 patients. Methods. The research used a cross 

sectional design with the total population of DM type 2 patients. The total samples 

were 167 respondents selected based on inclusion and exclusion criteria. The 

sampling technique used was a purposive sampling. The independent variable 

spiritual intelligence and disease suffering duration. The dependent variable was 

self-management. Data were collected by using questionnaires, and analysis by 

Spearman Rho test. Results. The results showed there was a correlation between 

spiritual intelligence and self-management (p=0.000), and no correlation between 

disease suffering duration and diet self-management (p=0.879). Discussion. The 

study shows good spiritual intelligence makes DM type 2 patients have good self-

management. Meanwhile, long suffering of DM does not guarantee DM patients to 

good self-management. As long as DM type 2 patients are aware to do good self-

management, the complication can be prevented. For the health personel, expected 

that they can optimalize health education by considering the awareness of DM type 

2 patients in doing self-management of DM type 2.  

 

keywords: Spiritual intelligence, Disease suffering duration, Self-

management, Diabetes Mellitus (DM) 
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ABSTRAK 

HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL DAN LAMA MENDERITA 

DENGAN SELF-MANAGEMENT PADA PASIEN DIABETES MELITUS 

(DM) TIPE 2 DI POLI PENYAKIT DALAM RSU HAJI SURABAYA 

 

Penelitian Cross Sectional 

 

Oleh : Mohammad Dheni Ardhiyanto 

 

Introduction. Kesadaran pasien DM tipe 2 yang kurang dan lamanya 

menderita merupakan faktor yang menghambat penderita DM tipe 2 sehingga tidak 

menjalankan self-management dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan kecerdasan spiritual dan lama menderita dengan self-

management pada penderita Diabetes mellitus (DM) tipe 2. Methods. Rancangan 

penelitian menggunakan cross sectional. Populasinya adalah pasien diabetes 

melitus tipe 2. Total sampel adalah 167 responden, diambil sesuai kriteria inklusi 

dan ekslusi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Variabel 

independen adalah kecerdasan spiritual dan lama menderita. Variabel dependen 

adalah self-management. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner yang 

telah diuji validitas dan reliabelitas menggunakan product moment. Data dianalisis 

dengan menggunakan analisis spearman rho. Results.Hasil menunjukan bahwa ada 

hubungan kecerdasan spiritual dengan self-management (p=0,000) dan tidak ada 

hubungan lama menderita dengan self-management diet (p=0,879). Discussion. 

kecerdasan spiritual yang tinggi dapat membuat penderita DM tipe 2 memiliki self 

management yang baik. lama menderita DM belum tentu membuat penderita DM 

memiliki self management baik. selama penderita DM tipe 2 memiliki kesadaran 

untuk mejalankan self management dengan baik, komplikasi dapat dicegah.  Untuk 

petugas kesehatan diharapkan lebih mengoptimalkan health education dan 

konseling dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dalam menjalankan self 

management DM tipe 2. 

 

Kata kunci : kecerdasan spiritual, lama menderita, self-management, Diabetes 

mellitus (DM) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu diantara penyakit tidak 

menular yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. DM terjadi ketika adanya 

peningkatan kadar glukosa dalam darah atau yang disebut hiperglikemi, dimana 

tubuh tidak dapat menghasilkan cukup hormon insulin atau menggunakan insulin 

secara efektif (International Diabetes Federation, 2017). Data Sample Registration 

Survey tahun  2014 menunjukkan bahwa DM merupakan penyebab kematian 

terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Stroke dan penyakit Jantung Koroner 

(Kemenkes RI, 2016). DM apabila tidak ditangani dengan baik akan 

mengakibatkan timbulnya komplikasi (World Health Oraganization, 2006). 

Komplikasi DM seperti retinopathy, nephropathy, peripheral neuropathy (PN), 

penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer (PVD), amputasi dan 

gangguan psikologis juga dianggap sebagai masalah serius (Abdelgadir et al., 

2009). Strategi yang efektif untuk meminimalkan komplikasi DM meliputi 

peningkatan kemampuan pasien dalam melakukan diabetes self management 

(DSM) (Williams and Pickup, 2004), namun penderita DM hanya sebagian yang 

melakukan DSM, mereka sebagian tidak menaati program diet, perawatan kaki 

(Primanda, 2011;Sae-Sia, Maneewat and Kurniawan, 2013). 

Dari catatan 220 negara di seluruh dunia, jumlah penderita DM diperkirakan 

akan naik dari 415 juta orang di tahun 2015 menjadi 642 juta pada tahun 2040. 

Indonesia meduduki urutan ke-7 dunia setelah China, India, Amerika Serikat, 
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Brazil, Rusia Meksiko. Diperkirakan pada tahun 2040 Indonesia akan naik ke 

nomer 6 terbanyak di dunia (International Diabets Federation, 2015 dalam Tandra, 

2017). Berdasarkan (Rikesdas, 2013) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

prevalensi DM di Indonesia dari 5,7%  pada tahun 2007 menjadi 6,9%  atau sekitar 

9,1 juta pada tahun 2013. Data (International Diabetes Federation, 2015) 

menyatakan jumlah estimasi penyandang DM di Indonesia diperkirakan sebesar 10 

juta. Di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan proporsi penderita DM dari 

1,3% pada tahun 2007 menjadi 2,5% pada tahun 2013. Kota Surabaya masih 

menempati peringkat pertama dengan kasus DM terbanyak di Jawa Timur yang 

mencapai 12 ribu kasus pertahun, disusul Kabupaten Bangkalan, Malang dan 

Lamongan (Dinkes Surabaya, 2012 dalam Andi, 2017). Hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan di Poli Penyakit Dalam RSU Haji Surabaya pada tanggal 24 

November 2018 dengan cara wawancara di dapatkan dari 5 responden sebanyak 

80% klien sulit mematuhi diet, dan merasa jenuh dan bosan terhadap diet DM, 60% 

klien tidak melakukan aktivitas fisik, serta 60% klien tidak melakukan perawatan 

kaki DM.  Data dari RSU Haji Surabaya di Poli Rawat Jalan dari bulan Januari – 

Oktober 2018 terdapat 13.050 klien DM tipe 2.  Sementara itu, menurut Soewondo 

dkk (2010) dalam (Puwanti, 2013) sebanyak 1785 penderita DM di Indonesia yang 

mengalami komplikasi neuropati (63,5%), retinopati (42%), nefropati (7,3%), 

makrovaskuler (6%) mikrovaskuler (6%), dan kaki diabetik (15%). 

Penderita DM dalam mencegah terjadinya komplikasi, dilakukannya self 

management diabetes yaitu tindakan yang dilakukan perorangan untuk mengontrol 

diabetes meliputi tindakan pengobatan dan pencegahan komplikasi, tujuan self 

management adalah untuk mencapai pengontrolan gula darah secara optimal serta 
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mencegah terjadinya komplikasi, karena self management memiliki peranan 

penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan pasien (Mulyani, 

2016). Menurut Konsensus Pengendalian dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia 

tahun 2011, perilaku sehat yang merepresentasikan self management pada pasien 

DM antara lain mengikuti pola makan sehat, meningkatkan kegiatan jasmani, 

menggunakan obat DM dan obat-obat pada keadaan khusus secara aman dan 

teratur, melakukan pemantauan kadar gula darah serta melakukan perawatan kaki 

secara berkala (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). Faktor utama 

pencetus komplikasi pada diabetes melitus adalah tingkat keparahan dan durasi atau 

lama menderita diabetes (Restada, 2016). Lamanya durasi penyakit DM 

menunjukkan berapa lama pasien  menderita DM sejak ditegakkan diagnosis 

penyakit tersebut. Durasi lamanya DM yang diderita ini dikaitkan dengan resiko 

terjadinya beberapa komplikasi yang timbul sesudahnya. Akan tetapi lamanya 

durasi diabetes yang diderita jika diimbangi dengan pola hidup sehat akan 

menciptakan  kualitas hidup yang baik, sehingga dapat mencegah atau menunda 

komplikasi jangka panjang. (Zimmet, 2009 dalam Restada, 2016). Penderita 

diabetes dapat hidup normal dengan mengendalikan risiko terjadinya komplikasi 

akibat DM (Agustina, 2010 dalam (Putri, Yudianto and Kurniawan, 2013). Oleh 

karena itu, pengaturan diri sendiri (self management) merupakan salah satu cara 

untuk mencapai kedisiplinan diri dalam melakukan perawatan, self management 

ini banyak digunakan sebagai salah satu intervensi untuk penyakit kronis di 

antaranya DM (Sarkar, Fisher and Schillinger, 2006). 

Penyakit DM adalah penyakit seumur hidup, Segala macam aktivitas yang 

menuntut rutinitas dalam watu lama sangat berisiko untuk terjadinya kejenuhan, 
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bosan, dan terlebih aktivitas tersebut membutuhkan biaya yang banyak. Pada saat 

kebosanan terjadi maka sangat mungkin timbul niat untuk melanggar kepatuhan 

terhadap self management diabetes (Sutedjo, 2010). Melihat banyaknya komplikasi 

yang timbul bila penderita tidak mampu mengontrol diri terhadap penyakit, maka 

penderita DM harus memiliki kesadaran diri bahwa akibat yang ditimbulkan akan 

lebih fatal dan justru akan merugikan diri sendiri serta keluarga (Sutedjo, 2010). 

(Zohar and Marshall, 2005) Menjelaskan kesadaran diri termasuk dalam salah satu 

ciri-ciri kecerdasan spiritual seseorang. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai (Zohar and 

Marshall, 2007) . Kecerdasan spiritual penting guna dalam kehidupan seseorang 

dengan memiliki kecerdasan spiritual maka seseorang akan dapat berperilaku sesuai 

dengan norma yang berlaku dan juga sesuai dengan hati nurani, selain itu juga dapat 

menghindari seseorang dari perilaku yang melanggar hukum maupun hati nurani. 

Orang dengan kecerdasan spiritual yang baik juga akan lebih mampu menjalani 

hidup dengan lebih baik, mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan 

bermakna, dan juga memiliki pegangan dalam menjalankan kehidupan (Mariska, 

2008). Kecerdasan spiritual merupakan kapasitas dari otak manusia yang memberi 

kemampuan dasar untuk membentuk makna, nilai, dan keyakinan. Keyakinan 

tersebut yang akan membentuk pikiran bawah sadar yang selanjutnya akan 

menimbulkan energi yang dapat meningkatkan ketenangan dalam menghadapi 

sesuatu (Agustian, 2006). Kecerdasan spiritual akan mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam berespon serta dapat digunakan dalam masalah yang krisis dalam 

hidup seseorang. Kecerdasan spiritual merupakan dimensi untuk mendapatkan 

kekuatan ketika menghadapi depresi, penyakit fisik dan masalah psikis seseorang 
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(Zohar and Marshall, 2007). Dengan adanya kecerdasan spiritual yang dimiliki 

penderita DM maka diharapkan dapat meningkatkan self management (kontrol diri) 

pada penderita DM sehingga komplikasi dapat terkendali atau tidak terjadi. 

Self care dalam  pasien dengan penyakit kronis merupakan hal yang 

kompleks, dan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan manajemen serta kontrol dari 

penyakit kronis (Larsen & Lubkin, 2009 dalam Nursalam, 2017). Pasien dengan 

DM menurut teori self care Orem dipandang sebagai individu yang memiliki 

kemampuan untuk merawat dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

memelihara kesehatan dan mencapai kesejahteraan, pasien DM dapat mencapai 

sejahtera atau kesehatan yang optimal dengan menegtahui perawatan yang tepat 

seperti pengontrolan kadar gula darah mandiri (Ernawati, 2013). Aplikasi teori self 

care Orem pada self management DM tipe 2 disusun berdasarkan tiga teori yang 

saling berhubungan yaitu self care, self care deficit, nursing system. Konsep orem 

menitikberatkan bahwa bahwa seseorang/penderita DM tipe 2 harus dapat 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan self care untuk dirinya sendiri dan terlibat 

dalam pengambilan keputusan untuk kesehatannya (Alligod & Tomey, 2006 dalam 

Nursalam, 2017). Kebutuhan seseorang/penderita DM tipe 2 untuk terlibat dalam 

perawatan diri dan mendapatkan perawatan disebut sebagai therapeutic self care 

demand, yang terdiri dari diet, latihan fisik, pengobatan OAD, kontrol gula darah, 

dan perawatan kaki  (Delaune & Lander, 2002 dalam Nursalam, 2017). Self care 

agency adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang individu 

untuk mengidentifikasi, menetapkan, mengambil keputusan dan melaksanakan self 

care. Ketidakseimbangan antara self care therapheutic demand dengan self care 

agency maka individu/penderita DM tipe 2 akan mengalami self care deficit. Dari 
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penjelasan diatas Self management diabet berkaitan dengan tingkat self care 

seseorang sehingga penelitiaan bisa menggunakan konsep self care Orem. 

 Rahmanian et al., 2017 menjelaskan dalam penelitiannya tentang “Peran 

prediktif kecerdasan spiritual dalam manajemen diri pada remaja dengan diabetes 

tipe 1” menunjukkan hasil bahwa kecerdasan spiritual dapat memprediksi diabetes 

manajemen diri dan memiliki peran yang menentukan dalam meningkatkan 

kesehatan remaja dengan diabetes. 

Dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan 

penelitian tentang hubungan kecerdasan spiritual dan lama menderita dengan self 

management pada klien DM tipe 2. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah 

“Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual dan lama menderita dengan 

self management pada klien diabetes mellitus tipe 2. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan hubungan  kecerdasan spiritual dan lama menderita dengan 

self management pada klien diabetes mellitus tipe 2. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis ubungan antara lama menderita dengan self management pada 

klien Diabetes Melitus tipe 2. 

2. Menganalisis hubungan antara kecerdasan spiritual dengan self management 

pada klien Diabetes melitus tipe 2. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah 

dalam pengembangan ilmu keperawataan medikal bedah terutama dalam self 

management pada klien DM tipe 2. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

memberikan perawatan pada klien DM tipe 2. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Diabetes Melitus 

2.1.1 Pengertian Diabetes Melitus  

American Diabetes Association 2010  menjelaskan Diabetes Melitus (DM) 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik ditandai terjadinya hiperglikemia 

akibat kelainan sekresi insulin dan kerja insulin atau kedua-duanya (Ndraha, 2014). 

Diabetes adalah penyakit serius kronis yang terjadi baik ketika pankreas 

tidak menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah, atau 

glukosa), atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang 

dihasilkan (World Health Organization, 2016). 

Diabetes melitus adalah kondisi kronis yang terjadi ketika ada peningkatan 

kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau cukup 

hormon insulin atau menggunakan insulin secara efektif (International Diabetes 

Federation, 2017). 

2.1.2 Klasifikasi Diabetes 

Klasifikasi DM menurut American Diabetes Association 2010 dalam 

(Ndraha, 2014) yaitu : 

1. Tipe 1 atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus/IDDM 

DM tipe 1 terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab 

autoimun. Pada DM tipe ini  terdapat  sedikit  atau  tidak  sama  sekali  sekresi  

insulin  dapat  ditentukan  dengan  level  protein  c-peptida yang jumlahnya sedikit 

atau tidak terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini 

adalah ketoasidosis. 
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2. Diabetes Melitus Tipe 2 atau Insulin Non-dependent Diabetes Mellitus/NIDDM 

Pada penderita DM tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak bisa 

membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang 

merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa 

oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh 

karena terjadinya resistensi insulin (reseptor insulin sudah tidak aktif karena 

dianggap  kadarnya  masih  tinggi  dalam  darah)  akan  mengakibatkan  defisiensi  

relatif  insulin.  Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin 

pada adanya glukosa bersama bahan sekresi insulin lain sehingga sel beta pankreas 

akan mengalami desensitisasi terhadap adanya glukosa. Onset DM tipe ini terjadi 

perlahan-lahan karena itu gejalanya asimtomatik. Adanya resistensi yang terjadi 

perlahan-lahan akan mengakibatkan sensitivitas reseptor akan glukosa berkurang. 

DM tipe ini sering terdiagnosis setelah terjadi komplikasi. Sekitar 90-95% penderita 

DM adalah tipe 2, DM tipe 2 ini adalah jenis paling sering dijumpai. Biasanya 

terjadi pada usia diatas 40 tahun, tetapi bisa pula timbul pada usia diatas 20 tahun 

(Tandra, 2017). 

3. Diabetes Melitus Tipe Lain 

DM tipe ini terjadi karena etiologi lain, misalnya pada defek genetik fungsi 

sel beta, defek genetik  kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit 

metabolik endokrin lain, iatrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun dan kelainan 

genetik lain.  

4. Diabetes Melitus Gestasional 

DM tipe ini terjadi selama masa kehamilan, dimana intoleransi glukosa 

didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan 
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ketiga. DM gestasional berhubungan dengan meningkatnya  komplikasi  perinatal.  

Penderita  DM  gestasional  memiliki  risiko  lebih  besar  untuk  menderita DM 

yang menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan.  

2.1.3 Faktor Resiko 

Peningkatan jumlah penderita DM sebagian besar DM tipe 2, berkaitan 

dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah, faktor risiko yang dapat diubah dan 

faktor lain. Menurut American Diabetes Association (2010) bahwa DM berkaitan 

dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi riwayat keluarga DM (first 

degree relative), umur >45 tahun, etnik, riwayat melahirkan bayi berat badan lahir 

bayi >4000 gram atau < 2500gram, riwayat pernah menderita DM gestasional 

(Bennett 2008; Wild et al. 2004). Faktor risiko yang dapat diubah meliputi obesitas 

berdasarkan IMT >25kg/m2 atau lingkar perut >80 cm untuk wanita, >90 cm pada 

laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi dan diet tidak sehat 

(Giugliano and Esposito, 2012) 

Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah penderita Polycystic 

Ovarysindrome (PCOS), penderita sindrom metabolik memiliki riwatyat Toleransi 

Glukosa Terganggu (TGT), memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti 

stroke, Penyakit Jantung Koroner (PJK), Peripheral Arterial Diseases (PAD), 

konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi 

dan kafein (Kahn, Cooper and Del Prato, 2014). 

2.1.4 Patofisiologi 

Dalam patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan 

yaitu : resistensi insulin dan disfungsi sel P pankreas. DM tipe 2 bukan disebabkan 

oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau 
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tidak mampu merespon insulin secara normal (Kahn, Cooper and Del Prato, 2014). 

Resistensi insulin banyak teijadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik 

serta penuaan. Pada penderita diabetes melitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi 

glukosa hepatik berlebihan namun tidak terjadi pengerusakan sel- sel β langerhans 

secara auto imun. Defisiensi fungsi insulin pada penderita DM tipe 2 hanya bersifat 

relatif dan tidak absolut (D’Adamo and Caprio, 2011). 

Pada awal perkembangan DM tipe 2, sel β menunjukan gangguan pada 

sekresi insulin fase pertama, pada perkembangan selanjutnya akan terjadi 

kerusakan sel-sel β pankreas. Kerusakan sel-sel β pankreas akan terjadi secara 

progresif seringkali akan menyebabkan defisiensi insulin, sehingga akhirnya 

penderita memerlukan insulin eksogen. Pada penderita DM tipe 2 memang 

umumnya ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin dan defisiensi 

insulin (Kahn, Cooper and Del Prato, 2014). 

2.1.5 Diagnosis Diabetes Melitus 

Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara 

enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat 

dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan 

glukometer. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria 

(Perkeni, 2015).  

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang DM. Kecurigaan 

adanya DM perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti:  

1. Keluhan klasik DM: poliuria, polidipsia, polifagia dan penurunan berat badan 

yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. 
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2. Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi 

pada pria, serta pruritus vulva pada wanita. 

Tabel 2.1. Kriteria Diagnosis DM 

No  Diagnosis DM 

1 Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥126 mg/dl. Puasa adalah kondisi tidak ada asupan 

kalori minimal 8 jam. 

( puasa diartikan klien tidak mendapatkan kalori tambahan sedikitnya satu jam)  

2 Pemeriksaan glukosa plasma ≥200 mg/dl 2-jam setelah Tes Toleransi Glukosa Oral 

(TTGO) dengan beban glukosa 75 gram. 

(TTGO atau Tes Toleransi Glukosa Oral, dilakukan dengan standar WHO menggunakan 

beban glukosa yang setara dengan 75 g glukosa ankidrus yang dilarutkan ke dalam air ) 

3 Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥200 mg/dl dengan keluhan klasik 

(glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa 

memperlihatkan waktu makan terakhir) 

4 Pemeriksaan HbA1c ≥6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh 

National Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP). 

 

2.1.6 Tanda dan Gejala 

Gejala diabetes pada setiap penderita tidak selalu sama. Ada macam-

macam gejala diabetes, ada yang termasuk “gejala klasik” yaitu gejala khas 

diabetes, dan yang tidak termasuk kelompok itu. Gejala Klasik yang ditunjukkan 

meliputi: banyak makan (polifagia), banyak minum (polidipsia), banyak kencing 

(poliuria), berat badan turun dan menjadi kurus . Beberapa keluhan dan gejala 

klasik pada penderita DM tipe (Kariadi, 2009) . yaitu : 

1. Penurunan berat badan (BB) dan rasa lemah 

Penurunan berat badan ini disebabkan karena penderita kehilangan 

cadangan lemak dan protein digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan 

tenaga akibat dan kekurangan glukosa yang masuk ke dalam sel 

2. Poliuria (peningkatan pengeluaran urin) 

Kadar glukosa darah yang tinggi, jika kadar gula darah melebihi nilai 

ambang ginjal (> 180 mg/dl) gula akan keluar bersama urine, untuk menjaga agar 

urine yang keluar yang mengandung gula itu tidak terlalu pekat, tubuh akan menarik 



13 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

air sebanyak mungkin kedalam urine sehinga volume urine yang keluar banyak dan 

kencingpun menjadi sering terutama pada malam hari 

3. Polidipsi (peningkatan rasa haus) 

Peningkatan rasa haus sering dialami oleh penderita karena banyaknya 

cairan yang keluar melalui sekresi urin lalu akan berakibat pada terjadinya dehidrasi 

intrasel sehingga merangsang pengeluaran Anti Diuretik Hormone (ADH) dan 

menimbulkan rasa haus. 

4. Polifagia (peningkatan rasa lapar) 

Pada pasien DM, pamasukan gula dalam sel-sel tubuh berkurang 

sehingga energi yang dibentuk kurung. Inilah sebabnya orang merasa kurang 

tenaga dengan demikian otak juga berfikir bahwa kurang energi itu karena 

kurang makan, maka tubuh berusaha meningkatkan asupan makanan dengan 

menimbulkan rasa lapar. Kalori yang dihasilkan dari makanan setelah 

dimetabolisasikan menjadi glukosa dalam darah, tidak seluruhnya dapat 

dimanfaatkan sehingga penderita selalu merasa lapar. 

2.1.7 Komplikasi 

DM yang tidak terkontrol dengan baik akan menimbulkan komplikasi 

akut dan kronis. DM merupakan penyakit metabolik yang tidak dapat 

disembuhkan, oleh karena itu kontrol terhadap kadar gula darah sangat 

diperlukan untuk mencegah komplikasi baik komplikasi akut maupun kronis. 

Lamanya pasien menderita DM dikaitkan dengan komplikasi akut maupun 

kronis. Hal ini didasarkan pada hipotesis metabolik, yaitu terjadinya komplikasi 

kronik DM adalah sebagai akibat kelainan metabolik yang ditemui pada pasien 

DM (Waspadji, 2009). Semakin lama pasien menderita DM dengan kondisi 
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hiperglikemia, maka semakin tinggi kemungkinan untuk terjadinya komplikasi 

kronik. Kelainan vaskuler sebagai manifestasi patologis DM dari pada sebagai 

penyulit karena erat hubungannya dengan kadar glukosa darah yang abnormal, 

sedangkan untuk mudahnya terjadinya infeksi seperti tuberkolosis atau gangrene 

diabetic lebih sebagai komplikasi (Waspadji, 2009). 

Menurut (Ernawati, 2013) komplikasi DM dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu: 

1. Komplikasi akut 

Gangguang keseimbangan kadar gula darah dalam jangka waktu pendek 

meliputi hipoglikemi, ketoasidosis diabeteik dan syndrome HHNK (Koma 

hiperglikemik hiperosomolar nonketotik) atau hyperosmolar nonketotik 

(HONK). 

a. Hipoglikemi  

Hipoglikemi merupakan keadaan gawat darurat yang dapat terjadi pada 

perjalanan penyakit DM. glukosa merupakan bahan bakar utama untuk 

melakukan metabolisme di otak. Sehingga kadar glukosa darah harus selalu 

dipertahankan diatas kadar kritis, merupakan salah satu fungsi penting sistem 

pengatur glukosa darah. Hipoglikemi merupakan keadaan dimana kadar gula 

darah abnormal yang rendah yaitu dibawah 50 hingga 60 mg/ dl (2,7 hingga 3,3 

mmol/ L) (smeltzer & Bare, 2002). Seorang juga dikatan hipoglikemi jika kadar 

glukosa darah < 80 mg/ dl dengan gejala klinis. 

b. Ketoasidosis diabetik (KAD) 

KAD adalah keadaaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai 

oleh trias hiperglikemia, asidosis dan ketosis, terutama disebebkan oleh 
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defisiensi insulin absolut atau relative. Keadaan komplikasi akut ini memerlukan 

penanganan yang tepat karena merupakan ancaman kematian bagi penderita 

diabetes.   

2. Komplikasi kronis dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Komplikasi makrovaskuler 

1) Penyakit arteri koroner 

Penyakit arteri koroner yang menyebabkan penyakit jantung koroner 

merupakan salah satu komplikasi makrovaskuler yang sering terjadi pada 

penderita DM tipe 1 maupun DM tipe 2. Proses terjadinya penyekit jantung 

koroner pada penderita DM disebabkan oleh kontrol glukosa darah yang buruk 

dalam waktu yang lama yang disertai dengan hipertensi, resistensi insulin, 

hiperinsulinemia, hiperamilinemia, dislipedemia, gangguan sistem koagulasi 

dan hiperhormosisteinemia. 

2) Penyakit serebrovaskuler 

Penyakit serebrovaskuler pasien DM memiliki kesamaan dengan pasien 

non DM, namun pasien DM memiliki kemungkinan dua kali lipat mengalami 

penyakit kardiovaskuler. Pasien yang mengalami perubahan aterosklerotik 

dalam pembuluh darah serebral atau pembentukan emboli ditempat lain dalam 

sistem pembuluh darah sering terbawa aliran darah dan terkadang terjepit dalam 

pembuluh darah serebral. Keadaan ini dapat mengekibatkan serangan iskemia 

sesaaat Transient Ischemic Attack (TIA) 

3) Penyakit vaskuler perifer 

Pasien DM beresiko mengalami penyakit oklusif arteri perifer dua hingga 

tiga kali lipat diabandingkan pasien non DM. hal ini disebabkan pasien DM 
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cenderung mengalami perubahan aterosklerotik dalam pembuluh darah besar 

pada ekstermitas bawah. Pasien dengan gangguan pada vaskuler perifer akan 

mengalami berkurangnya denyut nadi perifer dan klaudikasio intermiten (nyeri 

pada pantat atau betis ketika berjalan). Penyakit oklusif arteri yang parah pada 

ekstermitas bawah merupakan penyebeb utama terjadinya ganggren yang dapat 

berakibat amputasi pada pasien DM.  

b. Komplikasi mikrovaskuler 

1) Retinopati diabetik 

Retinopati diabetik merupakan kelainan patologis mata yang disebabkan 

perubahan dalam pembuluh darah kecil pada retina mata, keadaan hiperglikemia 

yang berlangsung lama merupakan faktor risiko utama terjadinya retinopati 

diabetik. 

2) Komplikasi oftalmologi yang lain 

Katarak, peningkatan opasitas lensa mata pada penderita DM sehingga 

katarak terjadi pada usia lebih muda dibandingkan pasien non DM, dan  

perubahan lensa mata mengalami perkembangan ketika kadar gula darah naik.  

3) Nefropati 

Merupakan sindrom klinis pada pasien DM  yang ditandai dengan 

albuminuria menetap (>300 mg/24 jam) minimal dua kali pemeriksaan dalam 

waktu tiga hingga enam bulan. 

4) Neuropati diabetes 

Adalah gangguan klinis maupun sublkinis yang terjadi pada penderita 

DM tanpa penyebab neuropati perifer yang lain (konfrensi neuropati, febuari 

1988 di san Antonio). 
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2.1.8 Penatalaksanaan 

Tujuan penatalaksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup 

penyandang diabetes. Tujuan penatalaksanaan meliputi (Perkeni, 2015):  

1. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas 

hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut.  

2. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas penyulit 

mikroangiopati dan makroangiopati. 

3. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. 

Dalam Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia 

2011, penatalaksanaan dan pengelolaan DM dititik beratkan pada 4 pilar 

penatalaksanaan DM, yaitu: edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani dan 

intervensi farmakologis (Ndraha, 2014). 

1. Edukasi  

Tim kesehatan mendampingi pasien dalam perubahan perilaku sehat yang 

memerlukan partisipasi aktif dari pasien dan keluarga pasien. Upaya edukasi 

dilakukan secara komphrehensif dan berupaya meningkatkan motivasi pasien untuk 

memiliki perilaku sehat. Tujuan dari edukasi diabetes adalah mendukung usaha 

pasien penyandang diabetes untuk mengerti perjalanan alami penyakitnya dan 

pengelolaannya, mengenali masalah kesehatan/komplikasi yang mungkin timbul 

secara dini/saat masih reversible, ketaatan perilaku pemantauan dan pengelolaan 

penyakit secara mandiri, dan perubahan perilaku/kebiasaan kesehatan yang 

diperlukan. Edukasi pada penyandang DM meliputi pemantauan glukosa mandiri, 

perawatan kaki, ketaatan pengunaan obat-obatan, berhenti merokok, meningkatkan 

aktifitas fisik, dan mengurangi asupan kalori dan diet tinggi lemak. 
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2. Terapi Gizi Medis 

 Prinsip pengaturan makan pada penyandang DM yaitu makanan yang 

seimbang, sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing individu, dengan 

memperhatikan keteraturan jadwalal makan,  jenis, dan jumlah makanan. 

Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari karbohidrat 45%-65%, lemak 

20%-25%, protein 10%-20%, Natrium kurang dari 3g, dan diet cukup serat sekitar 

25g/hari. 

3. Latihan Jasmani 

 Latihan jasmani secara teratur 3-4 kali seminggu, masing-masing selama 

kurang lebih 30 menit. Latihan jasmani dianjurkan yang bersifat aerobik seperti 

berjalan santai, jogging, bersepeda dan berenang. Latihan jasmani selain untuk 

menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan meningkatkan 

sensitifitas insulin. 

4. Intervensi Farmakologis 

 Terapi farmakologis diberikan bersama dengan peningkatan pengetahuan 

pasien, pengaturan makan dan latihan jasmani. Terapi farmakologis terdiri dari obat 

oral dan bentuk suntikan. 

2.2 Self Management  

2.2.1 Pengertian Self Management 

Self management adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan 

mengelola dirinya (secara fisik, emosi, pikiran, jiwa, dan spiritual), sehingga dia 

mampu mengelola orang lain dan berbagai sumber daya untuk mengendalikan 

maupun menciptakan realitas kehidupn sesuai dengan misi dan tujuan hidupnya 

(Prijosaksono and Sembel, 2002). 
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2.2.2 Komponen Self Management 

Self management terdiri dari atas tiga bagian penting. Pertama, bagaimana 

kita dapat mengenali dan menemukan potensi terbaik kita (finding the in you). 

Kedua bagaimana kita dapat senatiasa bertumbuh dan berkembang (lifetime 

improvements) ke arah yang lebih baik. Ketiga, bagaimana cara mengembangkan 

jejaring kehidupan sosial kita (networking). Setiap manusia memiliki potensi diri 

yang luar biasa jika ia dapat membangkitakan apa yang kami sebut dengan Q. 

Dalam buku SELF Management: 12 langkah menajemen diri, Q berarti kecerdasan 

atau intelligence (seperti dalam IQ-Kecerdasan intelektual, EQ-kecerdasan 

emosional, dan SQ-Kecerdasa spiritual), quality atau kualitas kehidupan, dan qi 

dibaca chi-bahasa mandarin yang berarti energy kehidupan). Jadi Self management 

juga merupakan upaya sistematis dan terus menerus yang dilakukan oleh seseorang 

seumur hidupnya untuk mencapai tujuan dan misi hidupnya. Caranya dengan 

meningkatkan Q-nya (kecerdasan, kulaitas hidup serta vitalitas atau kesehatan 

tubuhnya) melalui pengenalan terhadap potensi terbaik dirinya, penyempurnaan diri 

(termasuk pembelajaran secara terus menerus), dan pengembangan jejaring sosial 

kehidupan (Prijosaksono and Sembel, 2002). 

Corbin dan strauss (1988); dalam loriq & Holman, 2003) menyatakan ada 

tiga aspek tujuaan self management yang  dijabarkan sebagai berikut : 

1. Medical atau behavioral management (manajemen medis) 

Manajemen medis berkaitan dengan perilaku individu dalam menjalani 

pengobatan, mengik uti suatu diet atau menggunakan alat kesehatan terkait 

lainnya. Pada dasarnya menejemen medis terkait dengan asupan informasi medis 

individu terkait dengan penyakitnya. 
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2. Role management  

Role management berkaitan dnegan memepertahankan, mengubah, dan 

menciptakan perilaku, atau peran sehari-hari.  Contoh: individu dengan back pain 

akan perlu untuk merubah cara partisipasi dalam suatu aktivitas olahraga maupu 

pada beberapa aktivitas favorit lain, sepeti berkebun dan lain sebagainya. Role 

managemet dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan cognitive 

behavioural therapy seperti perumusan tujuan (goal setting), serta pembuatan 

rencana tindakan (action plan). 

3. Emotional management  

Emotional management berkaitan dengan menghadapi segmen semosional 

dari penyakit yang dihadapi. Emosi seperti kemarahan, kekuatan, rasa frustasi, dan 

depresi umum dialami oleh sesorang dengan penyakit kronis, dengan demikian 

belajar untuk mengelola emosi ini menjadi bagian dari usaha untuk mengelola 

kondisinya. 

2.2.3 Manfaat Menerapkan Self Management  

Dengan menerapkan Self management, kita dapat menciptakan realitas 

kehidupan sesuai dengan misi dan tujuan hidup kita. Baik itu kebebasan finansial, 

pengembangan karir dan pekerjaan, hubungan yang lebih baik dengan keluarga, 

sesama, dan terutama dengan dengan tuhan, serta kesehatan yang terpelihara. 

Secara khusus Self management bermanfaat untuk melepaskan stress, kemarahan, 

kecemasan, ketakutan, dendam sakit hati, menghilangkan rasa sakit dan penyakit 

serta penyembuhan diri sendiri (self healing), meningkatkan kreativitas, membantu 

memecahkan masalah, meningkatkan citra diri dan rasa tersebut akan sangat 

berguna bagi kesehatan fisik, mental atau pikiran, dan spiritual kita. Pernapasan 
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yang dalam dan panjang dapat membantu memperlancar sistem pembuangan racun 

(drainase) pada tubuh dan memberikan oksigen yang sangat diperlukan bagi proses 

metabolism dan pembentukan energi pembentukan dan kehidupan sel-sel tubuh 

kita. Pola makan yang sehat dan seimbang akan memelihara dan merawat 

kebugaran tubuh. Tidur yang cukup memeberikan waktu bagi tubuh untuk 

penyembuhan alamiah (natural healing mechanism), pertumbuhan sel-sel sehat dan 

normal. Sedangkan relaksasi dan meditasi membantu melepaskan dan membuang 

racun-racun pikiran yang membebani kita, serta dapat membantu mempercepat 

mewujudkan tujuan-tujuan hidup kita. 

Selain itu kita harus tetap malakukan pembelajaran terus menerus 

(continuous learning) seumur hidup untuk memperbaiki dan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, terutama melalui buku-buku, kaset, pelatihan, dan 

seminar yang berguna bagi peningkatan keterampilan baik hardskills maupun 

softsdkills. Kita dapat menggunakan teknik Accelerated Learning dalam 

melakukan pembelajaran. Jadi yang trepenting adalah bagaimana kita mulai 

membangun kebiasaan-kebiasaan baru dan bergerak dari zona kenyamanan 

(comfort zone) untuk membangun realitas baru bagi kehidupan kita (Prijosaksono 

and Sembel, 2002). 

2.2.4 Teknik Self Management 

Secara khusus pemahaman Self management harus diletakkan dalam 

konteks praktikal. Artinya untuk dapat menjadi “cocreator” atas realitas 

kehidupan, kita harus menguasai sejumlah keterampilan kita. Keterampilan tersebut 

antara lain kemampuan untuk menurunkan frekuensi gelombang otak dan 

memasuki dalam pikiran bawah sadar (teknik relaksasi dan meditasi), teknik 
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afirmasi, teknik visualisasi, dan teknik membuat jangkar emosi. Dengan menguasi 

teknik-teknik ini kita dapat memprogam kembali pikiran bawah sadar kita 

(subcosions reprogamming) untuk mempercepat pencapaian dan tujuaan hidup 

ataupun untuk membangun keyakinan baru tentang suatu hal (imprinting beliefs). 

Selain itu, dengan menggunakan teknik-teknik tersebut kita dapat melakukan 

proses belajar yang lebih cepat (accelerated learning) maupun pemecahan masalah 

secara kreatif (creative problem solvig). 

Dengan menerapkan self management dalam kehidupan, sesungguhnya kita 

mulai mengambil peranan aktif dalam mewujudkan realitas kehidupan seperti apa 

yang kita inginkan. Kita dapat menjalani kehidupan dan melaksanakan misi hidup 

kita dengan lebih baik dan dapat mencapai sasaran-sasaran dan tujuan hidup kita 

dengan lebih cepat. Kitalah yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, 

dan karenanya self management adalah suatu kebutuhan untuk tetap menjaga 

kehidupan kita agar lebih bermakna dan bermanfaat bagi dri kita, bagi orang-orang 

yang kita cintai dan umat manusia pada umumnya. Sebagaimana dikatakan oleh 

penulis buku What to say when you talk to yourself, SHAD HELMSTETTER: “kunci 

dari semua praktek manajemen: menajemen manusia, manajemen sumber daya, dan 

manajemen masa depan kita, adalah self management.” (Prijosaksono and Sembel, 

2002) 

2.2.5 Self Management Diabetes 

Self management diabetes adalah tindakan yang dilakukan perorangan 

untuk mengontrol diabetes meliputi tindakan pengobatan dan pencegahan 

komplikasi. Tujuan self management adalah untuk mencapai pengontrolan gula 

darah secara optimal serta mencegah terjadinya komplikasi, karena self 
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management memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan 

kesejahteraan pasien (Mulyani, 2016) 

Diabetes self management adalah Satu set praktek kesehatan yang penting 

bagi kontrol diabetes dan pencegahan komplikasi yang meliputi kepatuhan 

pengobatan, diet, olahraga atau aktivitas fisik, pemantauan gula darah, dan 

perawatan kaki (Chatterjee, 2006;. Poskiparta et al, 2006;. Xu et al, 2010). 

Fitzgerald (2000) dalam (Kusnanto, 2013) menjelaskan DM adalah self 

management disease, perawatan dan pencegahan terhadap komplikasi sebagai besar 

adalah fungsi kemauan penderita untuk merawat diri mereka sendiri dalam 

kehidupan sehari-hari. Penderita DM bertanggung jawab dalam memutuskan 

mengenai makan yang akan dikonsumsi, perawatan kaki, olah raga, perawatan mata 

dan kepatuhan pada diabetes regiment untuk mencegah terjadinya komplikasi 

(Wang et al., 1999). Self management penderita bergantung pada edukasi, 

pemberdayaan dan self monitoring meraka dalam usaha mengevaluasi hasil dari self 

care yang telah dilakukan (Pasavic, 1980 dalam Kusnanto, 2013). 

2.2.6 Konsep Teori Keperawatan Self Care Orem 

Keperawatan adalah salah satu bentuk pelayanan professional yang bersifat 

holistik dan komperhensif yang mencangkup bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual 

kepada individu, keluarga, maupun masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun 

sakit melalui kiat-kiat keperawatan dengan menggunakan pendekatan proses 

keperawatan. Keperawatan memiliki body of knowledge tersendiri yang 

membedakan dengan profesi lain. Seluruh teori yang ada masing-masing 

mempunyai 4 konsep sentral yaitu manusia, lingkungan, kesehatan dan 
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keperawatan. Masing-masing teori mendefinisikan, menghubungkan, dan membagi 

konsep tersebut secara berbeda (Craven & Hirnle, 2007). 

Salah satunya adalah teori keperawatan Self care dari Dorothea Orem. 

Menurut manusia adalah makhluk biopsikososial yang bertanggung jawab terhadap 

perawatan  mandiri termasuk fisik, psikologis, interpersonal, dan aspek sosial dari 

fungsi manusia. Manusia mempunyai kemampuan untuk berkembang dan belajar 

dalam memenuhi kebutuhan self care-nya. Lingkungan yang dimaksud Orem 

adalah segala sesuatu yang berada disekitar klien yang mempengaruhi individu 

dalam pemenuhan kebutuhan self care secara optimal. Sedangkan sehat menurut 

Orem adalah suatu keadaan yang dicirikan oleh keutuhan struktur manusia yang 

berkembang dan berfungsi secara fisik, psikologik, unterpersonal, dan personal. 

Konsep terakhir yaitu keperawatan yang artinya adalah usaha kreatif dari seorang 

manusia untuk membantu manusia lain (Craven & Hirnle, 2007). 

Teori orem dikenal dengan teori keperawatan Self Care Defisit (Sel-care 

Defisit Theori of Nursing). Teori ini disusun berdasarkan tiga teori yang 

berhubungan yaitu: Self care, self care deficit, dan nursing system. Ketiga teori 

tersebut dihubungkan oleh enam konsep sentral yaitu : Self care, Self Care Agency, 

Therapeutic Self Care Demand, Self Care Defisit, Nursing Agency, dan Nursing 

System (Orem, 1991 dalam Georage, 1995). Dorothea Orem menjelaskan bahwa 

Self care berhubungan dengan kapabilitas bahwa orang dewasa harus mengatur 

perkembangan dan fungsi diri mereka sendiri. Self Care Agency kekuatan untuk 

merawat diri sendiri atau kemampuan yang kompleks dari individu atau orang 

dewasa untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhannya yang ditujukan untuk 

melakukan fungsi dan perkembangan tubuh disebut dengan, self care agency ini 
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dipengaruhi oleh tingkat perkembangan usia, pengalaman hidup, oreintasi sosial 

kultural tentang kesehatan dan sumber-sumber lain yang ada pada dirinya. 

sedangkan Therapheutic Self care Demand merupakan seluruh tindakan Self Care 

yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan Self Care dengan metode 

valid atau tindakan perawatan diri secara total yang dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu untuk memenuhi seluruh kebutuhan perawatan diri individu melalui cara-

cara tertentu seperti, pengatura nilai-nilai terkait dengan keadekuatan pemenuhan 

udara, caira serta pemenuhan elemen-elemen aktivitas yag dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut (upaya promosi, pencegahan, pemeliharaan, dan 

penyediaan kebutuhan). 

1. Teori Self Care 

Kegiatan praktek dimana seseorang memulai dan menunjukkan 

kepentingannya dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan dan 

kesejahteraannya. Tidak ada keterbatasan pada seseorang untuk melakukan 

perawatan bagi dirinya sendiri termasuk memberikan perawatan bagi kepentingan 

orang lain. Konsep self care merumuskan bahwa self care dan self care of 

dependents merupakan tingkah laku yang dipelajari dimana seseorang memulai dan 

melakukan sesuatu oleh dirinya sendiri untuk mempertahankan kehidupan, 

kesehatan dan kesejahteraannya. Self care mengarah pada aktivitas seseorang 

melakukan sesuatu secara keseluruhan dalam hidupnya dengan mandiri untuk 

meningkatkan dan memelihara kesehatannya (Orem, 2001 dalam (Ernawati, 2013). 

Orem juga mengidentifikasi kebutuhan Self Care sebagai berikut: 

a. Universal Self Care Requisites  
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Universal Self Care Requisites merupakan kebutuhan yang berkaitan 

dengan proses hidup manusia, proses memelihara intergritas dari struktur dan 

fungsi tubuh manusia selama siklus kehidupan manusia dan dipandang sebagai 

faktor-faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Kebutuhan tersebut meliputi: 

mempertahankan pemasukan dan pengeluaran oksigen, air, dan makanan, 

keseimbangan istirahat dan aktifitas, pengeluaran melalui proses eliminasi, 

menyendiri dan interaksi sosial, pencegahan bahaya terhadap kehidupan dan 

kesehatan, dan peningkatkan fungsi normal sebagai manusia. Pada pasien DM, 

kebutuhan tersebut mengalami perubahan yang dapat diminimalkan dengan 

melakukan self care antara lain melakukan olahraga, diet yang sesuai, dan 

pemantauan kadar glukosa darah (Orem, Taylor and Renpenning, 2001). 

b. Developmental Self Care Requisites 

Developmental Self Care Requisites  merupakan kebutuhan Self care sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan kematangan seseorang menuju fungsi yang 

optimal untuk mencegah terjadinya kondisi yang dapat menghambat perkembangan 

dan kematangan serta penyesuaian diri dengan perkembangan tersebut (Orem, 

2001). 

c. Health Deviation Self Care Requisites  

Health Deviation Self Care Requisites akibat dari sakit injury, atau penyakit 

atau penanganannya. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti pencairan bantuan 

asuhan kesehatan, menyadari dampak dari patologi penyakit, memilih prosedur 

diagnostik, terapi, rehabilitatif yang tepat dan efektif, memahami dan menyadari 

dampak tidak nyaman dari progam pengobatan, memodofikasi konsep diri untuk 
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dapat menerima status kesehatannya, belajar hidup dengan keterbatasan sebagai 

damapak kondisi patologi  (Orem, 2001). 

Gambar 2.1. Konsep “Self Care” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teori Self Care Defisit  

Teori Self Care Defisit ini merupakan inti dari teori Orem. Teori ini menjelaskan 

kapan keperawatan dibutuhkan. Keperawatan dibutuhkan jika seseorang tidak 

mampu atau terbatas untuk melakukan Self carenya  secara terus menerus. Orem 

mengidentifikasi 5 (lima) metode untuk memberikan bantuan keperawatan yaitu: 

bertindak, mengarahkan dan menunjukkan, memberikan dorongan fisik dan 

psikologik, memberikan dan mempertahankan lingkungan yang mendukug 

perkembangan pribadi dan mengajarkan. Untuk mencapai hal diatas maka perawat 

harus membina hubungan saling percaya antara perawat pasien individu, keluarga, 

atau kelompok sampai pasien pulang menentukan bagaimana pasien dapat dibantu 

oleh perawat berespon terhadap permintaan, keinginan dan kebutuhan akan kontak 

dengan perawat menetapkan, memberikan, dan meregulasi bantuan secara langsung 
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kepada pasien serta mengkoordinasi dan integrasi keperawatan dengan kegiatan 

sehari-hari pasien, perawatan kesehatan lain, pemberian pelayanan sosial, dan 

pendidikan yang dibutuhkan atau yang sedang diterima (Orem, 2001 dalam 

Ernawati, 2013).    

3. Nursing System 

Konsep sistem keperawatan merumuskan bahwa sistem keperawatan 

terbentuk ketika perawat menata, merancang, dan memberikan keperawatan yang 

mengatur kemampuan self care seseorang dan memenuhi persyaratan therapheutic 

self care, nursing system yang didesain oleh perawat berdasarkan kepada kebutuhan 

self care dan kemampuan pasien melakukan aktifitas self care-nya sedangkan 

Nursing agency adalah orang yang dididik dan dilatih untuk memenuhi self care 

demandnya melalui latihan dan pengembangan self care agencynya sendiri atau 

karakteristik seseorang yang mampu memenuhi status perawatan dalam kelompok-

kelompok sosial. Nursing agency merupakan keterampilan dan pengalaman hidup 

yang perawat dapatkan beberapa tahun melalui pendidikan dan praktek yang 

digunakan secara efektif dalam proses penyembuhan klien. Tersedianya tenaga 

perawat bagi individu, laki-laki, perempuan, anak atau kumpulan manusia keluarga 

dan komunitas. Kelompok-kelompok sosial ini memrlukan perawat yang memiliki 

kemampuan khusus sehingga dapat membantu mereka memberikan perawatan 

yang akan menggantikan keterbatasan atau memberikan bantuan dalam mengatasi 

gangguan kesehatan dengan membina hubungan antara perawat dengan klien. 

(Ernawati, 2013). Orem mengidentifikasi tiga jenis sistem keperatwan yaitu: 

a. Wholly Compensatory System  
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Wholly Compensatory System diperlukan bagi individu yang tidak mampu 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara langsung dan tidak dapat mengontrol 

pergerakan atau dalam pengobatan medis supaya tidak melakukan aktifitas. Hal ini 

diberikan pada pasien dengan ketregantungan tinggi misalnya pada pasien koma 

diabetikum, pasien DM dengan gangguan retradasi mental. 

b. Partly Compensatory Nursing System  

Partly Compensatory Nursing System didesain bagi individu yang tidak 

dapat melakukan beberapa (tapi tidak semuanya) aktifitas self care. Suatu situasi 

dimana antara perawatan dan pasien mempunyai andil yang sama dalam 

melaksanakan self care, misalnya pasien dengan ulkus pedis.  

c. Supportive Education System 

Supportive Education System didesain bagi seseoarang yang memerlukan 

belajar untuk melakukan self care dan memerlukan belajar untuk melakukan self 

care dan memerlukan bantuan dalam pembuatan keputusan, mengendalikan 

perilakunya, dan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan untuk 

melakukannya. Peran perawat adalah meningkatkan self care agency dari pasien 

contohnya pasien DM diajarkan untuk melakukan monitoring gula darah mandiri.   

2.3 Kecerdasan spiritual  

2.3.1 Pengertian Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) 

Kecerdasan spiritual didefinisikan sebagai satu set kapasitas mental yang 

berkontribusi terhadap kesadaran, integrasi, dan aplikasi adaptif aspek nonmateri 

dan hal yang disadari di area transenden, mengarah ke hasil seperti eksistensial 

mendalam, peningkatan makna, pengakuan dari transendensi diri, dan penguasaan 

area spiritual (King, 2008). 
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Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna kehidupan, nilai-nilai, dan keutuhan diri yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang 

lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Seseorang dapat 

menemukan makna hidup dari bekerja, belajar dan bertanya, bahkan saat 

menghadapi masalah atau penderitaan. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan 

jiwa yang membantu menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. 

Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan 

EQ secara efektif. Bahkan, SQ merupakan kecerdasan tertinggi (Zohar and 

Marshall, 2001). 

Menurut Ginanjar dalam Saefullah (2012) kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan 

kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif.  

Kecerdasan spiritual sangat penting dalam kehidupan manusia karena ia akan 

memberikan kemampuan pada manusia untuk membedakan yang baik dengan yang 

buruk, memberi manusia rasa moral dan memberi manusia kemampuan untuk 

menyesuaikan dirinya dengan aturan-aturan yang baru. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan manusia dalam memberi makna dan arti dalam 

kehidupan yang dijalaninya serta memahami nilai yang terkandung dari setiap 

perbuatan dan perilaku yang dilakukan. 
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2.3.2 Mengukur Kecerdasan Spiritual  

Dalam (King, 2008) ada empat komponen kecerdasan spiritual yang 

masing-masing mewakili pengukuran kecerdasan spiritual secara menyeluruh yaitu 

Critical Existential Thinking (CET), Personal Meaning Production (PMP), 

Transcendental Awareness (TA), dan Conscious State Expansion (CSE).  

1. Berpikir Kritis Eksistensial (Critical Existential Thinking)  

Komponen pertama dari kecerdasan spiritual melibatkan kemampuan untuk 

secara kritis merenungkan makna, tujuan, dan isu-isu eksistensial atau metafisik 

lainnya (misalnya realitas, alam, semesta, ruang, waktu, dan kematian). Berpikir 

kritis eksistensial dapat diterapkan untuk setiap masalah hidup, karena setiap objek 

atau kejadian dapat dilihat dalam kaitannya dengan eksistensi seseorang. Sementara 

beberapa mendefinisikannya sebagai “upaya untuk memahami jawaban‟ (Koenig 

2000, dalam King, 2008) atas pertanyaan. 

Pendapat lain mengatakan bahwa jika hanya mempertanyakan keberadaan 

saja tidak menunjukan penguasaan lengkap  dari  komponen  ini.  Selain  harus  

mampu untuk merenungkan masalah eksistensial tersebut dengan berpikir kritistapi 

juga sampai pada kesimpulan murni atau filosofi pribadi tentang keberadaan, 

mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan pengalaman pribadi. Berpikir kritis, 

yang didefinisikan sebagai mengkonsep secara aktif dan kreatif, menerapkan, 

menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau 

dihasilkan dari observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi 

(Scriven & Paul, 1992, dalam King, 2008).  

Pada instrumennya, (King, 2008) memformulasikan komponen ini pada 

unsur eksistensi, makna peristiwa, kehidupan setelah kematian, hubungan manusia 
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dan alam semesta, dan mengenai Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Namun, 

penelitian yang dilakukan King tidak merujuk kepada agama tertentu atau non-

agama sekalipun. 

2. Pembentukan Persepsi Pribadi (Personal Meaning Production) 

Komponen inti kedua didefinisikan sebagai kemampuan untuk membangun 

makna pribadi dan tujuan dalam semua pengalaman fisik dan mental, termasuk 

kemampuan untuk membuat dan menguasai tujuan hidup. (Nasel  2004 dalam King, 

2008) setuju bahwa kecerdasan spiritual melibatkan kontemplasi makna simbolis 

kenyataan dan pengalaman pribadi untuk menemukan tujuan dan makna dalam 

semua pengalaman hidup. 

Sebagaimana dikatakan Frankl dalam (Zohar, 2010) bahwa pencarian kita 

akan makna merupakan motivasi penting dalam hidup kita.  Pencarian inilah yang 

menjadikan kita makhluk spiritual dan ketika kebutuhan makna ini tidak terpenuhi, 

maka hidup kita terasa dangkal dan hampa.  

Makna pribadi didefinisikan sebagai memiliki tujuan di dalam hidup, memiliki 

arah, merasakan keteraturan, dan mengetahui alasan untuk keberadaannya (Reker 

1997 dalam King, 2008). Komponen kognitif makna pribadi sebagai kumpulan 

prinsip yang memungkinkan seseorang untuk masuk akal pada kehidupannya dari 

dalam dan lingkungan luar (Meddin 1998 dalam King, 2008).  Sebuah komponen 

kognitif juga disarankan oleh (Wong 1989 dalam King, 2008) yang mendefinisikan 

makna pribadi sebagai sistem kognitif yang dibangun oleh seseorang, yaitu mampu 

memberkati kehidupan dengan makna pribadi dan kepuasan. 

Pada instrumennya, (King, 2008) memformulasikan komponen kepada 

unsur-unsur kemampuan adaptasi dari makna dan tujuan hidup dan alasan hidup, 
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makna kegagalan, mengambil keputusan sesuai dengan tujuan hidup, serta makna 

dan tujuan dari kejadian sehari-hari. 

3. Kesadaran Transendental (Transcendental Awareness) 

Komponen ketiga melibatkan kemampuan untuk melihat dimensi 

transenden diri, orang lain, dan dunia fisik (misalnya nonmaterial dan keterkaitan) 

dalam keadaan normal maupun dalam keadaan membangun area kesadaran. 

Kesadaran transendental sebagai kemampuan untuk merasakan dimensi spiritual 

kehidupan, mencerminkan apa yang sebelumnya digambarkan sebagai merasakan 

kehadiran yang lebih nyata, yang lebih tersebar dan umum dari indera khusus kita 

(Wolman 2001 dalam King, 2008). 

Transendental selalu dikaitkan dengan ketuhanan, namun hasil riset 

(Ecklund 2005 dalam Syahmuharnis and Harry, 2006), mahasiswa doktor tingkat 

akhir di Rice University, Houston, terhadap lebih dari 1.600 ilmuwan dari 21 

universitas riset elit Amerika Serikat menyimpulkan, banyak orang Amerika yang 

tidak percaya dengan Tuhan, namun meyakini dirinya memiliki spiritual. Riset itu 

juga menemukan fakta bahwa spiritualisme kini menjadi hal yang semakin penting 

di Amerika, namun tetap memisahkan/membedakannya dengan agama. 

Abraham Maslow, Hamel, Leclerc, dan Lefrancois (2003) dalam King 

(2008) telah menggambarkan proses tambahan aktualisasi transenden, yang mereka 

definisikan sebagai realisasi diri yang didirikan pada kesadaran pengalaman dari 

Pusat Spiritual (Spiritual Center), juga disebut sebagai Batin atau Inti. 

Transendensi-diri menggambarkan kesuksesan seseorang sebagai transcender yang 

bergerak melampaui batas-batas keterbatasan pribadi mereka dengan 

mengintegrasikan tujuan individu dengan yang lebih besar, seperti kesejahteraan 
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keluarga, masyarakat, umat manusia, planet, atau kosmos (Csikszentmihalyi 1993 

dalam King, 2008). Demikian pula, transendensi-diri sebagai kemampuan untuk 

bergerak di luar kesadaran egosentris, dan melihat hal-hal dengan ukuran kebebasan 

yang cukup besar dari kondisi biologis dan sosial (Le dan Levenson 2005 dalam 

King, 2008). 

Pada instrumennya, (King, 2008) memformulasikan komponen ini kepada 

aspek non-fisik dan non-materi, mampu merasakan non-fisik dan non-materi, 

memahami hubungan antar manusia, mendefinisikan non-fisik (ruh), kualitas 

kepribadian/emosi, dan mampu memusatkan diri. 

4. Pengembangan Area Kesadaran (Conscious State Expansion) 

Komponen terakhir dari model ini adalah kemampuan untuk memasukan 

area kesadaran spiritual (misalnya kesadaran murni, kesadaran murni, dan 

kesatuan) atas kebijakannya sendiri. Dari perspektif psikologis, perbedaan antara 

kesadaran transendental dan pengembangan area kesadaran ini didukung oleh (Tart 

1975 dalam King, 2008) bahwa kesadaran transendental harus terjadi selama 

keadaan sadar normal, sedangkan pengembangan area kesadaran meliatkan 

kemampuan untuk mengatasi keadaan sadar dan area yang lebih tinggi atau 

spiritual. Sebuah pengembangan badan penelitian telah menunjukan perbedaan 

yang signifikan dalam fungsi otak antara semua tingkat dan area kesadaran, 

termasuk yang berhubungan degan pengalaman spiritual dan meditasi. Area 

tersebut adalah kesadaran kosmik, kesadaran murni, dan kesadaran unitive. 

Kesadaran diri (self consciousness yang sering juga disebut dengan self 

awareness) adalah pembeda utama antara orang yang memiliki spiritualisme tinggi 

dengan yang tidak. Orang-orang yang memiliki kesadaran yang tinggi akan selalu 
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berpikir beberapa kali dalam merespons setiap situasi, mengambil waktu sejenak 

untuk memahami apa yang tersembunyi maupun yang nyata sebelum menunjukan 

respons awal. Ia selalu bertindak penuh perhitungan, pertimbangan, dan hati-hati 

(Syahmuharnis and Harry, 2006). 

Dalam instrumennya, (King, 2008) memformulasikan komponen ini ke 

dalam unsur-unsur memasuki area kesadaran, mengontrol area kesadaran, bergerak 

dalam area kesadaran, melihat masalah dalam area kesadaran, dan mengembangkan 

teknik untuk area kesadaran. 

2.3.3 Ciri-Ciri Kecerdasan Spiritual  

Kecerdasan spiritual ditandai dengan ciri-ciri, (Tebba, 2004) yaitu: 

1. Mengenal motif kita yang paling dalam 

Motif yang paling dalam berkaitan erat dengan motif kreatif. Motif kreatif 

adalah motif yang menghubungkan kita dengan kecerdasan spiritual. Ia tidak 

terletak pada kreatifitas, tidak bisa dikembangkan lewat IQ. IQ hanya akan 

membantu untuk menganalisis atau mencari pemecahan soal secara logis. 

Sedangkan EQ adalah kecerdasan yang membantu kita untuk bsia menyesuaikan 

diri dengan orang-orang di sekitar kita. 

2. Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 

Kesadaran yang tinggi memiliki arti tingkat kesadaran bahwa dia tidak 

mengenal dirinya lebih, karena ada upaya untuk mengenal dirinya lebih dalam. 

Misalnya, dia selalu bertanya siapa diriku ini, sebab hanya mengenal diri, maka dia 

mengenal tujuan dan misi hidupnya. 

3. Bersikap responsif pada diri yang dalam 



36 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

Melakukan intropeksi diri, refleksi diri dan mau mendengarkan suara hati 

nurani ketika ditimpa musibah. Keadaan seperti itu mendorong kita untuk 

melakukan intropeksi diri dengan melihat ke dalam hati yang paling dalam. 

4. Mampu memanfaatkan dan mentransenden kesulitan 

Melihat ke hati yang paling dalam ketika menghadapi musibah disebut 

mentransenden kesulitan. Orang yang cerdas secara spiritual tidak mencari 

kambing hitam atau menyalahkan orang lain sewaktu menghadapi kesulitan atau 

musibah, tetapi menerima kesulitan itu dan meletakannya dalam rencana hidup 

yang lebih besar. 

5. Sanggup berdiri, menentang, dan berbeda dengan orang banyak 

Manusia mempunyai kecenderungan untuk ikut arus atau trend. Orang yang 

cerdas secara spiritual mempunyai pendirian dan pandangan sendiri  walaupun 

harus berbeda dengan pendirian dan pandangan umum. 

6. Enggan menganggu atau menyakiti orang dan makhluk yang lain 

Merasa bahwa alam semesta ini adalah sebauh kesatuan, sehingga kalau 

mengganggu appaun dan siapapun pada akhirnya akan kembali kepada diri sendiri. 

Orang yang cerdas secara spiritual tidak akan menyakiti orang lain dan alam 

sekitarnya. 

Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual (Zohar and Marshall, 2001) 

yaitu:  

1.   Memiliki Kesadaran Diri  

Memiliki kesadaran diri yaitu adanya tingkat kesadaran yang tinggi dan 

mendalam sehingga bisa menyadari berbagai situasi yang datang dan 

menanggapinya.  
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2. Memiliki Visi   

Memiliki visi yaitu memiliki pemahaman tentang tujuan hidup dan memiliki 

kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai.  

3. Bersikap Fleksibel   

Bersikap fleksibel yaitu mampu menyesuaikan diri secara spontan dan aktif 

untuk mencapai hasil yang baik, memiliki pandangan yang pragmatis (sesuai 

kegunaan), dan efisien tentang realitas.  

4. Berpandangan Holistik   

Berpandangan holistik yaitu melihat bahwa diri sendiri dan orang lain saling 

terkait dan bisa melihat keterkaitan antara berbagai hal. Dapat memandang 

kehidupan yang lebih besar sehingga mampu menghadapi dan memanfaatkan, 

melampaui kesengsaraan dan rasa sehat, serta memandangnya sebagai suatu visi 

dan mencari makna dibaliknya.  

5. Melakukan Perubahan  

Melakukan perubahan yaitu terbuka terhadap perbedaan, memiliki 

kemudahan untuk bekerja melawan konvensi dan status quo dan juga menjadi 

orang yang bebas merdeka.  

6. Sumber Inspirasi  

Sumber inspirasi yaitu mampu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan 

memiliki gagasan-gagasan yang segar.  

7. Refleksi Diri  

Refleksi diri yaitu memiliki kecenderungan apakah yang mendasar dan pokok. 
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2.3.4 Indikator Kecerdasan Spiritual  

Sesorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, mampu 

memaknai hidup dengan memeberi makna positif pada setiap peristiwa, masalah, 

bahkan penderitaan yang dialaminya, dengan begitu ia akan mampu untuk 

membangkitkan jiwa dan malakukan perbuatan dan tindakan yang positif. Menurut 

Zohar dan marshal (2007) terdapat 9 komponen kecerdasan spiritual, yaitu : 

1. Kemampuan bersikap fleksibel,  

Kemampuan bersikap fleksibel yaitu kemampuan adaptif secara spontan 

dan aktif untuk mencapai hasil yang baik, memiliki pandangan yang pragmantis 

(sesuai dengan kegunaan) dan efisien tentang realitas. Terhadap 2 unsur bersikap 

fleksibel, yaitu mampu menempatkan diri dan dapat menerima pendapat orang lain. 

2. Kesadaran diri yang tinggi,  

Kesadaran diri yang tinggi yaitu adanya kesadaran yang tinggi dan 

mendalam sehingga bisa menyadari berbagai situasi yang datang dan 

menanggapinya. Terdapat 2 unsur kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk 

mengkritik diri sendiri (autocritism) dan mengetahui tujuan dan visi hidup. 

3. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan,  

Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan yaitu tetap 

tegar dalam menghadapi musibah serta mengambil hikmah dari setiap masalah 

yang terjadi. Terdapat 3 unsur menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, yaitu 

tidak ada penyesalan, bersikap, tenang, dan berdoa. 

4. Kemampuan untuk menghadapi da melampaui rasa sakit,  

Kemampuan untuk menghadapi da melampaui rasa sakit yaitu seseorang 

tidak ingin menambah masalah serta kebencian terhadap sesama, sehingga mereka 



39 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

berusaha menahan amarah. Terdapat 2 usur menghadapi dan malampaui rasa sakit, 

yaitu ikhlas dan pemaaf. 

5. Keengganan untuk menyababkan kerugian yang tidak perlu,  

Keengganan untuk menyababkan kerugian yang tidak perlu yaitu selalu 

berfikir sebelum bertindak agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Unsur-

unsur keengganan untuk menyebabkan kerugian adalah, berfikir sebelum bertindak 

dan tidak menunda pekerjaan. 

6. Kualitas hidup  

Kualitas hidup yaitu, pemahaman tentang tujuaan hidup dan memiliki 

kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Unsur-unsur dari kulaitas hidp 

adalah, prinsip hidup yang berpijak pada kebenaran. 

7. Berpandang holistik  

Berpandang holistik yaitu kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara 

berbagai hal. Unsur-unsur berpandang holistic adalah kemampuan berfikir logis 

dan berlaku sesuai norma. 

8. Kecenderungan bertanya mengapa atau bagaimana 

Kecenderungan bertanya mengapa atau bagaimana yaitu kecenderungan 

untuk mencapai jawaban-jawaban yang mendasar. Unsur-unsur kecenderungan 

bertanya, yaitu kemampuan berimajinasi dan keingintahuan yang tinggi. 

9. Bidang mandiri  

Bidang mandiri yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan 

konvensi dan tidak bergantung dengan orang lain.   
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Menurut agama islam, dalam kondisi sakit, maka orang yang memiliki kecerdasan 

spiritual yang baik akan senatiasa sabar, ikhtiar dan tawakkal dengan kondisi 

dirinya (Kurniawati, 2018). 

1. Sabar  

Sabar berarti menahan diri. Ibnu qoyyin rohimatullah mengatakan dalam 

Madarijus Salikin bahwa “sabar adalah menahan jiwa dari keluh kesah dan marah, 

menahan lisan dari mengeluh serta menahan anggota badan dari berbuat tasywisy 

(tidak lurus).” Bersabar diwajibkan bagi setiap muslim yang mengalami 

kekecawaan, musibah, dan juga sakit. Saat menghadapi musibah, seorang hamba 

yang beriman kepada-Nya harus senatiasa berbaik sangka kepada Allah serta yakin 

bahwa tidaklah Allah menurunkan berbagai musibah melainkan sebagai batu ujian 

atas keimanan yag mereka miliki. Allah Ta’ala berfirman: 

“Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, padahal belum 

datang kepada kalian (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum 

kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digocangkan 

(dengan bermacam-macam goncangan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang 

yang bersamanya : Bilakah datang pertolonngan Allah? Ingatlah sesungguhnya 

pertolongan Allah amatlah dekat” (Al Baqarah : 214) 

 

Kesabaran merupakan perkara yang amat dicintai oleh allah dan sangat 

dibutuhkan seorang muslim dalam mengahdapi ujian dan cobaan yang dialaminya. 

Sebagaimana dalam firman-Nya, “ Allah mencintai orang – orang yang sabar.” (Q.S 

Ali Imran : 146). Berbagai musibah hendaknya menyebabkan seorang muslim 

melakukan introspeksi diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu 

wata’ala Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam menggambarkan kriteria sesorang 

mukmin dalam menyikapi ketentuan Allah Subhanahu wata’ala, seperti hadits dari 

Shuhaib Ar-Rumiy RA, ia berkata : Rasullah SAW bersabda: 



41 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

“Sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin itu, semua urusannya menjadi 

kebaikkan untuknya, dan tidak didapati yang demekian itu kecuali pada orang 

mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian 

itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan ia bersabar, maka 

yang demikian itu pun menjdai  kebaikan baginya”. [HR. Muslim] “ seorang hamba 

yang ditimpa musibah, lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, 

llahumma’jumi fi mushibati wa ahlif li khairan minha (sesungguhnya kita milik 

Allah dan kepada-Nyalah kita dikembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran dalam 

musibahku ini dan berilah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya), niscaya 

Allah akan memberi ganjaran padanya dalam musibahnya dan akan menggantikan 

dengan yang lebih baik darinya.” (HR. Muslim). 

Adapun golongan mukmin; menganggap baik segala ketentuan Allah 

baginya. Jika kesusahan itu menimpanya, maka dia bersabar atas ketentuan-

ketentuan Allah dan senatiasa menanti pertolongan-Nya serta mengharapkan pahala 

Allah. Semua itu merupakan perkara yang baik baginnya dan dia memperoleh 

ganjaran kebaikan selaku orang-orang yang bersabar. 

Jika kesenangan itu mendatanginya, baik berupa kenikmatan agama seperti 

ilmu, amalan sholih dan kenikmatan dunia seperti harta, anak-anak dan keluarga, 

maka dia bersyukur lagi menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa jalla. Oleh 

karena itu, seorang mukmin memperoleh dua kenikmatann, yaitu : kenikmatan 

agama dan dunia. Kenikmatan dunia diperoleh dengan kesenangan dan kenikmatan 

agama diperoleh dengan bersyukur. Maka inilah kondisi seorang mukmin. 

Bersyukur adalah taufiq dari allah dan termasuk salah satu sebab 

bertambahnya kenikmatan, sebagaimana Allah berfirman, “Dan (ingatlah juga), 

tatkala Tuhanmu memaklumkan : “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami 

akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), 

maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Q.S Ibrahim: 7). Jika Allah memberi 

taufiq kepada seseorang hamba untuk disyukuri untuk kedua kalinya. Dan apabila 

dia diberi taufik lagi, maka itu adalah suatu nikmat yang patut disyukuri untuk 

ketiga kalinya, demikian seterusnya.  
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Syukur dan sabar merupakan amalan yang agung bahkan keduanya 

termasuk dalam perangai keimanan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagaian Salaf : 

“Iman itu ada dua bagian, bagian pertama adalah sabar dan bagian kedua adalah 

syukur.” Dan mereka menyadarkan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.” (Q.S Ibrahim 

: 5). 

Sabar ada tiga macam yaitu sabar dalam berbuat ketaatan kepada Allah, 

sabar dari maksiat, dan sabar dari cobaan Allah. Saat menghadapi cobaan, 

hendaklah seorang individu memandang kepada dosa-dosa yang telah 

dilakukannya. Allah menimpakan musibah-musibah tersebut disebebkan dosa-

dosanya. Sebagaimana firman allah Ta’ala, “Dan apa aja musibah yang menimpa 

kamu maka adalah disebebkan oleh perbuatan tenganmu sendiri, dan Allah 

memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahan)”. (Q<S> Asy Syuro : 30). 

Apabila seorang hamba menyadari bahwa musibah-musibah yang menimpa 

disebabkan oleh dosa-dosanya. Maka dia akan segera bertaubat dan meminta 

ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang terlihat dirinya. Dikatakan oleh Ali bin 

Abu Tholib dan selainya: “tidaklah turun suatu malapetaka melainkan karena dosa. 

Dan tidaklah diangkat (malapetaka tersebut) kecuali dengan bertaubat.” Selain 

melihat kepada dosa-dosanya dan melakukan perbaikan, maka seorang muslim 

hendaknya mengetahui bahwa Allah bersamanya apabila dia bersabar. Dan Allah 

cinta dan ridho kepadanya. Jika Allah bersamanya maka dirinya tidak terhanyut 

oleh berbagai gangguan dan mudharat, dimana tidak ada seorang pun dari kalangan 

makhluk-Nya yang mampu menghalau. Allah Ta’ala berfirman: “Dan sabarlah 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al Anfal: 46) Dan Firman-
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Nya: “Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.” (Q.S. Ali Imran: 146). 

Selanjutnya, seorang muslim hendaknya mengetahui bahwa jika dia bersabar, maka 

Allah akan menjadi penolonnya. Sesungguhnya, seorang muslim hendaknya 

mengetahui bahwa jika dia bersabar, maka Allah akan menjadi penolongnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pelindung terhadap orang-orang yang sabar dan tidak 

akan mendzoliminya. 

2. Ikhtiyar 

Ikhtyar artinya berusaha; maksudnya adalah usaha manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa 

depannya agar tujuaan selamat sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Ikhtiar juga 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuan dan keterampilannya. Akan tetapi, usaha kita gagal, hendaknya 

kita tidak berputus asa. 

Dalam menjelaskan kehidupan, Allah memerintahkan kita untuk terus 

berusaha memberikan yang terbaik. Manusia terbaik adalah yang terus bergerak, 

memanfaatkan setiap potensi yang dia miliki untuk kehidupannya. Keseimbangan 

hidup didunia dan akhirat haruslah diupayakan, sebagaimana yang sering kita 

dengar. “Berbuatlah untuk duniamu selah kamu hidup selamanya, dan berbuatlah 

untuk akhiratmu, seolah kamu mati esok hari”.  

 Untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Kita perlu 

berusaha dan berupaya atau dengan kata lain, ber-ikhtiyar, sebanyak yang kita 

mampu. Setelah semua ikhtiyar kita lakukan, maka saatnyalah kita serahkan semua 

keputusan kepada Sang Penguasa Hidup, Allah SWT.  

3. Tawakkal 
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Tawakkal berarti penyandaran, penyerahan dan mempercayakan suatu 

perkara kepada pihak lain. Seorang muslim yang tawakkal adalah yang 

menyerahkan, menyandarkan dan mempercayakan kepada Allah SWT atas segala 

yang sudah dilakukannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tawakal erat 

kaitannya dengan usaha atau ikhtiyar. 

    Tawakkal tidak sama dengan pasrah. Tawakkal adalah sebuah tindakan 

aktif, sementara pasrah adalah tindakan pasif. Pasrah adalah seperti daging yang 

teronggok diatas meja, siap diolah apa saja oleh pemiliknya. Tawakal sama sekali 

tidak seperti itu. Tawakkal mensyaratkan adanya upaya kreatif dari pelakunya. 

 Dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang membeicarakan mengenai tawakal 

ini, setidaknya ada 70 ayat di antara ayat-ayat tersebut adalah QS. Ali Imran/3 ayat 

159, yang berbunya: 

ِلين.َ َ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ   فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

             (fa-idzaa ‘azamta fatawakkal ‘alallahi innallaha yuhibbul mutawakkiliin). 

Artinya: apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tawakal dilakukan setelah kita berikhtiyar 

melakukan yang terbaik sebanyak yang yang kita sanggup lakukan. 

Ciri orang yang benar-benar bertawakal adalah: 

1. Selalu ingat Allah (berdoa) sebelum dan sesudah berusaha/ikhtiyar  

2. Meraih hasil dengan usaha yang benar dan jujur  

3. Setuju dengan apapun hasil yang didapat (bersyukur) 

4. Selalu intropeksi (musabah), menjauh dari sikap menyalahkan orang lain atau 

bahkan berprasangka buruk kepada allah sang penentu hasil. 
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Beberapa langkah-langkah mencapai tawakal yang sebenarnya: 

1. Menggantungkan harapan hanya kepada allah semata dengan 

mengikhlaskan/meluruskan niat amalan hanya  kepada Dzat yang maha 

menepati harapan. Dan empat dari point pertama ini berada di awal perbuatan, 

selama perbuatan, dan pada akhir segala perbuatan. 

2. Berjanji untuk selalu bersyukur sehingga menjadi pribadi yang bermental 

positif, karena yakin bahwa Allah pasti memberi hal yang terbaik, syukur 

membuka mata dan pintu hati sehingga mausia mampu melihat kebaikan dari 

segala sesuatu. 

3. Berlaku selalu sabar 

4. Selalu mengadakan perbaikan (Muhasabah). Manusia adalah ciptaan Allah 

paling sempurna dari mahluk lain. Tetapi manusia juga ditakdirkan berpotensi 

melakukan kesalahan. Baik kerena ketidaktahuaan atau dosa kesengajaan. 

Seorang Muslim yang bertaqwa akan selalu itrospeksi yang intinya adalah 

mengganti keburukan yang telah lampau dan menambah kebaikan-kebaikan 

yang sudah dilakukan.  

2.4 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.2 Keaslian Penelitian 

No Judul artikel 

penulis; tahun 

Metode (desain, 

sampel, variable, 

instrument, analisis 

Hasil penelitian 

1 Hubungan antara 

Kecerdasan  Spiritual 

dengan Kontrol Diri 

pada Mahasiswa di 

Universitas 

Gunadarma. 

(Mariska, 2008) 

 D : cross sectional 

 S : 105 

 V : Kecerdasan  

Spiritual, Kontrol 

Diri 

 I : kuesioner 

dengan skala 

kecerdasan 

spiritual dari Zohar 

dan Marshall, dan 

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

nilai koefisien korelasi (r) = 0,754 

dengan nilai signifikansi 0,000 (p ≤ 

0,01), artinya ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kecerdasan 

spiritual dengan kontrol diri pada 

mahasiswa di Universitas Gunadarma 
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skala kontrol diri 

dari Averill 

A :- 

2 Self Management 

Intervention sebagai 

Upaya Peningkatan 

Kepatuhan Pada 

Penderita DM. 

(Kholifah, 2014) 

 D:quasy 

experiments non 

randomized 

pretest-posttest 

 S: 20 keluarga 

 V: Self 

Management 

Intervention, 

Upaya Peningkatan 

Kepatuhan 

 I: wawancara, food 

recall, dan 

observasi 

perubahan perilaku 

 A:paired t-test 

dengan 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

peningkatan kepatuhan diet diabetes, di 

mana sebelum intervensi hanya ada 3 

(15 %) responden yang patuh pada diet 

dan setelah intervensi meningkat 

menjadi 19 (95 %) responden dengan p 

= 0.000. Kepatuhan pengobatan juga 

meningkat dari sebelum intervensi 

hanya 6 (30 %) responden yang patuh 

dan setelah intervensi seluruh 

responden (100%) patuh minum obat, 

dengan p=0.000. Kepatuhan olah raga 

juga mengalami peningkatan, dari 

hanya 2 (10%) responden yang patuh 

sebelum intervensi, menjadi 19 (95%) 

responden setelah intervensi, dengan 

p=0.000. Diskusi 

3 Perilaku Self-

Management Pasien 

Diabetes Melitus 

(DM). (Putri, 

Yudianto and 

Kurniawan, 2013) 

 D:deskriptif 

kuantitatif 

 S : 94 

 V: Self-

Management 

 I : kuesioner 

perilaku Self-

Management 

Diabetes Melitus 

(SMDM) 

 A : analisis 

deskriptif 

Hasil penelitian menunjukkan 

lebih dari setengah responsden (64,9%) 

melakukan lima aspek self-management 

dengan baik. Hampir semua responsden 

(94,7%) melakukan medikasi dengan 

baik, lebih dari setengah responsden 

melakukan diet (69,1%), olahraga 

(61,7%) dan perawatan kaki (77,7%) 

dengan baik. Namun hanya 25,5% 

responsden yang melakukan 

pemantauan gula darah dengan baik. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan 

bagi perawat untuk memberikan 

penyuluhan mengenai pentingnya 

pemantauan pada gula darah. 

4 Meningkatkan 

Respons Psikososial-

Spiritual pada Pasien 

Diabetes Mellitus tipe 

2 Melalui Aplikasi 

Modul Self Care 

Management. 

(Kusnanto, 2013) 

 D : quasy 

experiment non 

randomized 

controlled group 

pretest-posttest 

design 

 S : 25 

 V : Respons 

Psikososial-

Spiritual, Aplikasi 

Modul Self Care 

Management 

 I : kuesioner 

pertanyaan tertutup 

yang terdiri atas 

kondisi psikologis 

(koping), kondisi 

sosial (hubungan 

interpersonal) dan 

kondisi spiritual 

(bertawakal) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

koping penderita lebih konstruktif, 

hubungan interpersonal meningkat dan 

penderita lebih bertawakal dalam 

menghadapi penyakit yang sedang 

diderita. 
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 A : Uji t, McNemar 

dan Chi- Square 

5 Hubungan  Self 

Management Pasien 

Diabetes Mellitus 

Tipe 2 dengan Kadar 

Gula Darah di Rumah 

Sakit Kota Bada 

Aceh. (Mulyani, 

2016) 

 D : cross sectional 

deksriptif analitik 

 S : 32 orang 

 V : Self 

Management, 

Kadar Gula Darah 

 I : kuiesioner dan 

observasi dimana 

data management 

diet pasien 

diperoleh dengan 

menggunakan food 

recalldan data 

kadar gula darah 

yang didapat dari 

hasil pemeriksaan 

kadar gula darah 

A : chi-square test 

Hasil uji statistik diperoleh nilai 0,001 

(<0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa adahubungan self management 

pasien diabetes mellitus tipe II dengan 

kadar gula darah di Poliklinik Endokrin 

Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin 

Banda Aceh. 

6 Rethinking claims of 

spiritual intelligence: 

a Definition, Model, 

and Measure. (King, 

2008) 

 D: cross-sectional 

 S: Respondents 

were 631 

undergraduate 

students 

 V: 

1. Spiritual 

intelligence: a 

Definition, Model, 

and Measure 

 I: A multiple-

choice, Likert-type 

scale was utilized 

for the initial draft of 

the Spiritual 

Intelligence Self-

Report Inventory 

(SISRI; see 

Appendix A), which 

has been deemed a 

more reliable and 

stable format 

compared to 

dichotomous scales 

(Comrey, 1988) 

 A: Chi Square 

Results Properties of the Initial Item 

Pool DescriptiveDescriptive statistics 

and response distributions were first 

examined for all 84 items (see table 

1)Although none reached significance, 

slight negative skewness was observed 

for items 3, 8, 11, 20, 30, 35, 49, 61, 71, 

72, 75, 80, and 81, while slight positive 

skewness was observed for items 47 and 

69. The mean response values for these 

items also deviated more from the 

expected mean response of 2.0, with 

only one item’s mean exceeding a value 

of 3.0 (item 30). 

7 Spiritual Intelligence 

– Description, 

Measurement, 

Correlational 

Analyses. (Vancea, 

2014) 

 D:  cross sectional 

 S: sample of 200 

students 

 V: 

1. Spiritual 

Intelligency 

2. Description 

3. Measurement 

 Instrument : SISRI-

24 questionnaire 

Analisis : - 

The research was conducted on a 

sample of 200 subjects, by means of the 

SISRI-24 questionnaire, that we 

translated and adapted, and it 

demonstrated a very good validity as far 

as both internal and external 

consistency are concerned. To this end, 

the investigated dimensions were: 

transcendence, the meaning of life and 

creativity 
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8 Simple and 

Multivariate 

Relationships 

Between Spiritual 

Intelligence with 

General Health and 

Happiness(Amirian 

and Fazilat-Pour, 

2016) 

 M: cross-sectional 

Descriptive and 

correlational. 

 Sampel : 384 

students, which were 

selected using 

stratified random 

sampling 

 V:  

1. Simple and 

Multivariate 

Relationships 

Between Spiritual 

Intelligence 

2. General Health and 

Happiness 

 I: King’s Spiritual 

Quotient scales, 

GHQ-28 and Oxford 

Happiness Inventory 

A: - 

Bivariate correlations support positive 

and significant predictive value of 

spiritual intelligence toward general 

health and happiness. Further analysis 

showed that among the Spiritual 

Intelligence’ subscales, Existential 

Critical Thinking Predicted General 

Health and Happiness, reversely. In 

addition, happiness was positively 

predicted by generation of personal 

meaning and transcendental 

awareness. 

9 Outcomes at 18 

Months From a 

Community Health 

Worker and Peer 

Leader Diabetes Self-

Management 

Program for Latino 

Adults(Spencer et al., 

2018) 

 D : - 

 S: 222 orang 

 V: Diabetes Self-

Management 

Program 

 I: - 

 A: Fisher F test for 

one-way ANOVA 

(30) 

Participants in the CHW intervention at 

the 6-monthfollow-up had greater 

decreases in Hba1c 

(20.45;95%CI20.87,20.03;P<0.05)and 

in diabetes stress 20.3:95% CI 

20.6,20.03:P<0.05) compared with 

EUC. 

10 Manajemen Diabetes 

dan Faktor-Faktor 

yang 

Memengaruhi(Kurnia

wan and Yudianto, 

2016) 

 D : descriptive-

correlational 

 S : 94 pasien DMT2 

 V : Manajemen 

Diabetes, Faktor-

Faktor yang 

Memengaruhi 

 I : kuesioner yang 

mencakup data 

demografi; kuesioner 

singkat pengetahuan 

tentang DSM 

 A : Analisis 

Deskriptif 

 

Hasil penelitian mengindikasikan 

bahwa secara umum responden 

menunjukkan pengetahuan (M = 7,53) 

dan self efficacy (M = 34,8) tingkat 

sedang, serta melaporkan tingkat DSM 

yang tinggi (M = 89,28). Analisis lanjut 

menemukan adanya hubungan yang 

bermakna antara usia pasien (r = -0,209; 

p = 0,043), tingkat pendidikan (p = 

0,008), dan self-efficacy (r = 0,483; p = 

0,000) dengan DSM. Tingkat 

pengetahuan secara bermakna 

berhubungan dengan self-efficacy (r = 

0,214; p = 0,038), namun tidak 

menunjukkan hubungan yang bermakna 

dengan DSM (r = 0,137; p = 0,187). 

Disimpulkan bahwa usia pasien, tingkat 

pendidikan, dan self-efficacy 

berkontribusi terhadap DSM 

11 The predictive role of 

spiritual intelligence 

in self‑management 

in adolescents with 

type 1 diabetes 

(Rahmanian, Hojat, 

Fatemi, et al., 2017) 

 D:deskriptif korelasi 

 S:200 remaja 

 V:spiritual 

intelligence, self 

management 

 I:the 24 question 

SISRI questionnaire 

the SMODA 

Studi ini menunjukkan bahwa 

kecerdasan spiritual dapat memprediksi 

diabetes pengelolaan diri, meskipun 

buruk diprediksi, dan dengan 

memperkuat itu, memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kesehatan remaja 

dengan diabetes. Mengingat temuan 

penelitian ini, jendela baru kinerja 



49 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

questionnaire (48 

questions) 

A: analisis regresi 

linear (ANOVA) 

perawat dalam mengelola diabetes 

berdasarkan promosi kecerdasan 

spiritual dalam pendidikan, 

perawatan,peran konseling, dan 

dukungan ilmu keperawatan dapat 

dibuka. 

12 The relationship 

between spiritual 

intelligence with 

self‑efficacy in 

adolescents suffering 

type 1 

diabetes(Rahmanian, 

Hojat, Jahromi, et al., 

2017) 

 D:descriptive 

correlation 

 S:200 remaja 

 V: spiritual 

intelligence, self 

efficacy 

 I: the 24 question 

spiritual intelligence 

self report inventory 

questionnaire the Self 

efficacy 

questionnaire (8 

questions) 

 A : Pearson analysis, 

mean, and standard 

deviation analysis 

tests 

Studi ini menunjukkan bahwa 

kecerdasan spiritual dapat memprediksi 

diabetes pengelolaan diri, meskipun 

buruk diprediksi, dan dengan 

memperkuat itu, memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kesehatan remaja 

dengan diabetes. Mengingat temuan 

penelitian ini, jendela baru kinerja 

perawat dalam mengelola diabetes 

berdasarkan promosi kecerdasan 

spiritual dalam pendidikan, perawatan, 

peran konseling, dan dukungan ilmu 

keperawatan dapat dibuka. 

13 Hubungan Lama 

Menderita Dan 

Komplikasi Diabetes 

Melitus Dengan 

Kualitas Hidup Pada 

Penderita Diabetes 

Melitus (Restada, 

2016) 

 D : Descriptif 

correlation 

 S :89 0rang 

 V : Lama menderita, 

Komplikas, Kualitas 

hidup 

 I : questioner 

DQLCTQ-R dengen 

 A :  uji Pearson Chi- 

Square 

Hasil perhitungan uji Pearson Chi-

Square hubungan lama menderita 

dengan kualitas hidup diperoleh nilai 

1.157 dan nilai signifikansi (p-value) 

0.561 lebih besar dari (alpha) = 

0,05.Hasil perhitungan uji Pearson Chi- 

Square hubungan komplikasi dengan 

kualitas hidup diperoleh nilai 2.935 dan 

nilai signifikansi (p- value) 0.87 lebih 

besar dari (alpha) = 0,05. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. kerangka konsep hubungan kecerdasan spiritual dan lama 

menderita dengan self management pada Pasien Diabetes melitus tipe 2 berdasarkan 

teori self care Orem. 

 

 

 

Kecerdasan spiritual 

 

Self care 

DM tipe 2  

Therapeutic Self care 

demand 

 

 

 

 

 

 

Self care agency 

1. Kemampuan 

dasar 

2. Komponen 

kekuatan 

3. Kemampuan 

melaksanakan 

self care 

Self care 

deficit 

Tidak terjadi 

komplikasi 

Nursing agency 

1.Wholly Compensatory System 

2.Partly Compensatory Nursing 

3.System Supportive Education 

System 

 

 

 Keterangan : 

: diteliti  

  : tidak diteli 

 

Penderita DM tipe 2 
Lama menderita 

DM tipe 2 

Self management DM 

tipe 2 

 Diet 

Latihan fisik 

Pengobatan OAD 

Perawatan kaki 

Kontrol gula darah 
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Penderita DM tipe 2 dituntut harus memiliki self management yang baik, 

dengan self management akan terlaksananya control glikemik yang baik sehingga 

tidak terjadi komplikasi pada penderita DM tipe 2. self management adalah 

kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola dirinya (secara fisik, emosi, 

pikiran, jiwa, dan spiritual), sehingga dia mampu mengelola orang lain dan berbagai 

sumber daya untuk mengendalikan maupun menciptakan realitas kehidupan sesuai 

dengan misi dan tujuan hidupnya (Prijosaksono and Sembel, 2002). Didalam self 

management DM tipe 2 terdapat 5 aspek yaitu : diet, latihan fisik, pengobatan OAD, 

perawatan kaki, control gula darah.  

Self care dalam konteks penyakit kronik merupakan hal yang kompleks dan 

sangat dibutuhkan untuk keberhasilan manajemen serta kontrol dari penyakit kronis 

tersebut. Aplikasi teori self care Orem pada self management DM tipe 2 disusun 

berdasarkan tiga teori yang saling berhubungan yaitu self care, self care deficit, 

nursing system. Konsep orem menitikberatkan bahwa bahwa seseorang/penderita 

DM tipe 2 harus dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan self care untuk 

dirinya sendiri dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk kesehatannya 

(Alligod & Tomey, 2006 dalam Nursalam, 2017). Kebutuhan seseorang/penderita 

DM tipe 2 untuk terlibat dalam perawatan diri dan mendapatkan perawatan disebut 

sebagai therapeutic self care demand, yang terdiri dari diet, latihan fisik, 

pengobatan OAD, kontrol gula darah, dan perawatan kaki  (Delaune & Lander, 

2002 dalam Nursalam, 2017). Self care agency adalah kemampuan atau kekuatan 

yang dimiliki oleh seseorang individu untuk mengidentifikasi, menetapkan, 

mengambil keputusan dan melaksanakan self care. Ketidakseimbangan antara self 
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care therapheutic demand dengan self care agency maka individu/penderita DM 

tipe 2 akan mengalami self care deficit. 

Self care agency mempunyai struktur yang terdiri dari tiga karekteristik 

yaitu: 1) foundational capabilities and dispositions (kemampuan dasar), 2) power 

components (komponen kekuatan), dan 3) capabilities to perform self care 

operation (kemampuan melaksanankan self care). Contoh dari karakteristik 

kemampuan dasar yang dimaksud dalam struktur self care agency salah satunya 

adalah intelegensia atau kecerdasan sesorang, salah satu kecerdasan sesorang 

adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan satu set kapasitas 

mental yang berkontribusi terhadap kesadaran, integrasi, dan aplikasi adaptif aspek 

nonmateri dan hal yang disadari di area transenden, mengarah ke hasil seperti 

eksistensial mendalam, peningkatan makna, pengakuan dari transendensi-diri, dan 

penguasaan area spiritual. Ada tiga komponen kecerdasan spiritual yang masing-

masing mewakili pengukuran kecerdasan spiritual secara menyeluruh yaitu sabar, 

ikhtiar, dan tawakal (Kurniawati, 2018). 

Faktor utama pencetus komplikasi pada diabetes melitus adalah tingkat 

keparahan dan durasi atau lama menderita diabetes (Restada, 2016). Lamanya 

durasi penyakit DM menunjukkan berapa lama pasien  menderita DM sejak 

ditegakkan diagnosis penyakit tersebut. Durasi lamanya DM yang diderita ini 

dikaitkan dengan resiko terjadinya beberapa komplikasi yang timbul sesudahnya. 

Akan tetapi lamanya durasi diabetes yang diderita jika diimbangi dengan pola hidup 

sehat akan menciptakan  kualitas hidup yang baik, sehingga dapat mencegah atau 

menunda komplikasi jangka panjang. (Zimmet, 2009 dalam Restada, 2016). 

Penderita diabetes dapat hidup normal dengan mengendalikan risiko terjadinya 
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komplikasi akibat DM (Agustina, 2010 dalam (Putri, Yudianto and Kurniawan, 

2013). Oleh karena itu, pengaturan diri sendiri (self management) merupakan salah 

satu cara untuk mencapai kedisiplinan diri dalam melakukan perawatan, self 

management ini banyak digunakan sebagai salah satu intervensi untuk penyakit 

kronis di antaranya DM (Sarkar, Fisher and Schillinger, 2006). 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1: Terdapat hubungan kecerdasan spiritual dengan self management pada 

pasien diabetes melitus tipe 2. 

H2: Terdapat hubungan lama menderita dengan self management pada pasien 

diabetes melitus tipe 2. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain non 

eksperimental jenis Cross sectional. Menurut (Nursalam, 2017) Cross sectional 

adalah jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau obsrevasi data 

variabel independent dan dependent hanya satu kali pada suatu saat, jadi tidak 

ada tindak lanjut. Tentunya tidak semua subjek penelitian harus diobservasi pada 

hari atau pada waktu yang sama, akan tetapi baik variabel independen maupun 

dependen dinilai hanya satu kali saja. Dengan studi ini akan diperoleh prevelensi 

atau efek suatu fenomena (variabel independen) dihubungkan dengan penyebab 

(variabel dependen). penelitian ini menggunakan jenis cross sectional karena 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kecerdasan spirtitual dan lama menderita 

dengan self management pada pasien DM tipe 2 di RS haji Surabaya. 

4.2 Populasi Sampel (kriteria inklusi, eksklusi), Besar Sampel 

(sampel size) dan Teknik Pengambilan Sampel (sampling) 

4.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan (Nursalam, 2017). Populasi dalam penelitan ini adalah klien DM 

tipe 2  yang berjumlah 270 di Poli Penyakit Dalam RSU Haji Surabaya. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah yang masuk dalam kriteria inklusi 

yaitu: 

1. Klien DM tipe 2 yang berobat di poli penyakit dalam RS Haji Surabaya. 

2. Usia 25-64 tahun 

3. Klien dengan atau tanpa komplikasi 

Kriteria eksklusi : 

1. Klien secara fisik kurang sehat 

4.2.3    Besar Sampel 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini pasien DM tipe 2 yang 

yang berjumlah 270 di Poli Penyakit Dalam RSU Haji Surabaya, jumlah sampel 

ditentukan dengan rumus (Nursalam, 2017). 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁(𝑑)2
. 

𝑛 =  
270

1+270(0,05)2. 

𝑛 = 167 

N : Besar populasi 

n  : Besar sampel 

d  : Tingkat kepercayaan (0,05) 

 

4.2.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan non probability 

sampling, yaitu purposive sampling yang disebut juga judgement sampling 

adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara 

populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam 
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penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang 

telah dikenal sebelumnya. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variable  

4.3.1 Variable Bebas (Independent variable)  

Variable Independent dalam penelitian ini yaitu kecerdasan spiritual dan 

lama menderita pada klien DM tipe 2 

4.3.2 Variable Terikat (Dependent variable)  

Variable dependent dalam penelitian ini yaitu self management pada klien DM 

tipe 2. 

4.3.3 Definisi Operasional 

Ada dua macam definisi yaitu definisi nominal dan definisi riil. Definisi 

nominal menerangkan arti kata, hakiki, ciri, maksud, dan kegunaan, serta asal 

muasal (sebab). Definisi riil menerangkan objek yang dibatasinya, terdiri atas dua 

unsur yaitu unsur yang menyamakan dengan hal yang lain dan unsur yang 

membedakan dengan yang lain (Nursalam, 2017). 

Tabel 4.1. Definisi Operasional. 

No. 
Variable 

independen 

Definisi 

operasional 
Parameter Instrument Skala Skor 

1

.1. 

Kecerdasan 

spiritual 

Kemampuan 

pasien untuk 

memankani 

sakit sebagai 

bentuk kasih 

sayang Tuhan 

agar 

hambaNya 

lebih dekat 

dengan Dia. 

Kecerdasan 

spiritual 

meliputi : 

1. Sabar 

(no.1,2,3) 

2. Ikhtiar 

(no.4,5,6)  

3. Tawakkal 

(no.7,8,9)  

 

Kuesioner  Ordinal Penilaian kecerdasan 

spiritual : 

1 :Selalu 

2 :Sering 

3 :Kadang 

4 :Tidak pernah 

Pemberian skor dan 

kode: 

1 =Tinggi : 76-100 % 

2 =Sedang : 56-75 % 

3 =Rendah: < 56 % 

2

. 2. 

Lama 

menderita 

Lamanya 

seseorang 

menderita DM 

sejak awal 

pertama kali 

didiagnosis 

terkena DM 

Lama menderita 

DM dihitung 

dalam tahun. 

Kuesioner Ordinal Pemberian skor dan 

kode : 

1=Pendek : < 5 thn 

2=Sedang : 6-10 thn 

3=Panjang : >10 thn 
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sampai saat 

dilakukan 

penelitian. 

3 

3. 

Self 

manageme-

nt 

Pengeloaan 

diri untuk 

mengontrol 

diabetes dan 

mencegah 

komplikasi. 

Self 

management 

DM tipe 2 

meliputi : 

1. Diet 

(no.1,2,3) 

2. Latihan 

fisik 

(no.4,5) 

3. Pengobatan 

OAD (no.6)  

4. Control 

gula darah 

(no.7,8) 

5. Perawatan 

kaki 

(no.9,10,11

,12) 

 

Kuesioner  Ordinal Penilaian self 

management. 

0 : tidak melakukan 

1 : melakukan 1 hari 

2 : melakukan 2 hari 

3 : melakukan 3 hari 

4 : melakukan 4 hari 

5 : melakukan 5 hari 

6 : melakukan 6 hari 

7 : melakukan 7 hari 

Pemberian skor dan 

kode: 

1 = Baik : 76-100 % 

2 = Cukup: 56-75 % 

3 = Kurang: < 56 % 

 

 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lembar 

kuisioner karekteristik demografi responden, kuisioner kecerdasan spiritual, dan 

kuisioner self management. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat bantu kuesioner untuk mengumpulkan data 

secara sistematis dan mempermudah peneliti. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 

macam, yaitu  kusesioner data demografi, kuesioner kecerdasan spiritual, dan 

kuesioner self management diabetes. 

4.5.1   Kuesioner Demografi  

Kuesioner ini terdiri atas hal-hal yang berkaitan dengan identitas 

responden berupa nama (inisial), umur responden, jenis kelamin, agama, 
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pendidikan terakhir, status perkawinan, dan juga pekerjaan. Selain itu terdapat 

data khusus terkait DM yang meliputi: lama menderita, nilai gula darah terakhir.  

4.5.2   Kuesioner Kecerdasan Spiritual  

Kuesioner kecerdasan spiritual ini diadopsi dari penelitian (Kurniawati, 

2018). Kuesioner terdiri dari 9 item pernyataan menggunakan skala Likert, dengan 

sebaran sebagai berikut. Kuesioner ini terderi dari 9 item pertanyaan dengan nilai 

1-4, skor berasa pada rentang 9-36. Kuesioner ini berisi tentang kecerdasan 

spiritual meliputi : sabar (3 item), ikhtiyar (3 item), tawakkal (3 item). 

Tabel 4.2. Blue Print Kecerdasan Spiritual 

 

4.5.3 Kuesioner Self Management   

Kuesioner SDSC digunakan untuk mengukur self management diabetes 

pada pasien DM tipe 2, kuesioner ini dikembangkan oleh Toobert (2000) dan 

dimodifikasi oleh Wu (2009). Kuesioner ini diadopsi dari penelitian (Gitawati, 

2013) kuesioner ini terdiri dari 12 item pertanyaan dengan nilai item 0-7, skor 

berada pada rentang 0-84. Kuesioner ini berisi tentang kemampuan perawatan 

mandiri pasien DM tipe 2 meliputi : diet (3 item), aktivitas fisik (2 item), 

pengobatan (1 item), pengecekan gula darah (2 item) dan perawatan kaki (4 item) 

pertanyaan terdiri dari pertanyaan favorable dan unfavorable. Pertanyaan 

favorable adalah no.1-2, dan 4-12, skor yang diberikan 0=0, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 

5=5, 6=6, dan 7=7 sedangkan pertanyaan unfavorable adalah no.3 skor yang 

diberikan 0=7 1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1, dan 7=0.  

No Indikator Butir item N 

1 Sabar 1,2,3 3 

2 Ikhtiar 4,5,6 3 

3 Tawakkal 7,8,9 3 

Jumlah item  9 
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Tabel 4.3. Blue Print Summary of Diabetes Self Care Activities (SDSCA) 

No Indikator Butir item N 

1 Pola makan (Diet) 1,2,3 3 

2 Latihan Fisik (Olahraga) 4,5 2 

3 Pengobatan 6 1 

4 Monitoring gula darah 7,8 2 

5 Perawatan kaki 9,10,11,12 4 

Jumlah item  12 

Perhitungan nilai skor (Arikunto, 2010)  

P=f/N x 100% 

Keterangan : 

P= prosentase 

f= jumlah jawaban yang benar 

N= jumlah skor jika pertanyaan dijawab benar  

Hasil dapat di interpresentasikan dengan kriteria, baik (76-100%), cukup 

(56-75%), kurang (<56%). 

 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.6.1 Uji Validitas 

Prinsip validitas  adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti pinsip 

keandalan instrument dalam mengumpulkan data (Nursalam, 2017). Seluruh 

kuisioner dalam penelitian ini telah melalui uji validitas sebelum digunakan. 

Kuesioner Kecerdasan Spiritual telah dilakukan uji validitas. Uji validitas 

dilakuakan kepada 10 orang penderita diabetes melitus. Teknik mengukur 

menggunakan rumus Product moment dengan ketentuan dikatan valid jika r 

hitung lebih besar dari r tabel. Hasil uji validitas terhadap 9 item pertanyaan 

adalah 0,562-0,797. Kuesioner self-management telah dilakukan uji validitas 

oleh peneliti sebelumnya dengan nilai 0,489-0,926 (Gitawati, 2013). 

4.6.2 Uji Reliabilitas  

Prinsip reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan 

bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur dan diamati berkali-kali dalam waktu 

yang berlainan (Nursalam, 2017).  Teknik mengukur uji reliabiitas dilakukan 

dengan metode skala alpha cronbach. Seluruh kesioner dalam penelitian ini telah 
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melalui uji relibilitas sebelum digunakan. Kuesioner kecerdasan spiritual telah 

dilakukan uji reliabelitas dengan hasil koefesien alpha cronbach 0,925. 

Kuesioner self management telah dilakuakn uji reliabelitas oleh peneliti 

sebelumnya dengan niali alpha cronbach 0,917. 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSU Haji Surabaya, sedangkan waktu penelitian 

dilakukan pada tanggal 7 Desember sampai 21Januari 2018. 

4.8 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan ijin 

untuk persetujuan pembimbing skripsi ke bagian kemahasiswaan Fakultas 

Keperawatan. Peneliti mengajukan permohonan ijin pengambilan data awal ke 

bagian Akademik Fakultas Keperawatan dan RSU Haji Surabaya, peneliti 

meneruskan ke pihak RSU haji Surabaya untuk mengkoordinasikan pengambilan 

data awal. Setelah diketahui populasi  kemudian dihitung rumus besar sampel. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan ujian proposal, setelah lolos 

ujian proposal kemudian peneliti melakukan permohonan ijin penelitian ke 

bagian Akademik Fakultas Keperawatan dan RSU Haji Surabaya dan  melakukan 

uji etik di RSU Haji Surabaya.   

Pada tahap pelaksanaan Peneliti selanjutnya berkolaborasi dalam 

pengambilan data dengan perawat poli penyakit dalam RSU Haji Surabaya. 

Peneliti bertemu calon responden didampingi perawat di poli penyakit dalam 

RSU Haji Surabaya untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan teknik 

purposive sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan 

sampai sampel terpenuhi, kemudian peneliti memperkenalkan diri dan 
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melakukan kontrak dengan responden setelah itu peneliti menjelaskan tujuan, 

mafaat penilitian, dan inform consent. Calon responden diberikan hak kebebasan 

untuk ikut berpartisipasi atau menolak dalam penelitian. Setelah calon responden 

menyetujui untuk menjadi responden, kemudian peneliti memberikan lemabar 

data demografi, kuesioer kecerdasan spiritual dan self management yang telah 

melalui tahap uji validitas dan uji reliabilitas sehingga layak untuk dipakai dalam 

penelitian. Peneliti mendampingi responden untuk mengisi kuesioner. Jika ada 

pertanyaan yang tidak dimengerti kuesioner akan dibacakan dan dijelaskan 

peneliti, masing-masing responden diberi waktu 15 menit dan paling lama 20 

menit untuk mengisi semua kuesioner. 

4.9 Cara Analisis Data 

Dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis hubungan antar 

kedua variabel. Sebelum dilakukan uji korelasi, dilakukan uji normalitas data 

terlebih dahulu untuk mengetahui distribusi data. Jika hasil distribusi data <0,05 

maka menggunakan uji spearman’s rho, sedangkan jika hasil distribusi data 

>0,05 maka menggunakan uji  pearson correlation dengan ketentuan nilai p < 

0,05. Bila hasil uji p ≤ 0,05 maka H1 dan H2 diterima, artinya ada hubungan 

yang antara variabel independen dengan variabel dependen. Proses yang 

dilakukan setelah pengumpulan data adalah pengolahan dan analisis data dengan 

tahapan sebagai berikut coding, editing, entry, dan tabulating. 

1. Coding  

Coding dilakukan dengan memberikan kode terhadap jawaban yang ada pada 

lembar observasi bertujuan untuk mempermudah dalam analisis data dan dapat 

mempercepat proses memasukan data. 
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2. Editing 

Editing yaitu pemeriksaan kelengkapan isi kuesioner untuk memastikan 

semua pertanyaan telah dijawab oleh responden. Editing dilakukan di lapangan 

sebelum proses pemasukan data agar data yang salah atau meragukan masih 

dapat ditelursuri kepada responden yang bersangkutan. 

3. Entry,  

Entery merupakan proses memasukan data yakni berupa jawaban dari 

masing-masing responden dalam bentuk kode ke dalam program atau software 

komputer (Notoadmojo, 2012). Setelah dilakukan editing data tersebut 

dimasukan ke dalam program yang digunakan untuk mengolah data pada 

komputer. 

4. Tabulating,  

Tabulating merupakan penyusunan data atau pengelompokan data dengan 

tujuan agar lebih mudah dalam penjumlahan, serta disusun dan ditata agar dapat 

disajikan dan dilakukan analisis. 
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4.10 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 4.1. Hubungan kecerdasan spiritual dengan self management pada 

pasien diabetes mellitus (DM) tipe 2 

 

4.11 Masalah Etik 

Penelitian ini sudah mendapatkan kelaikkan etik dengan No. 

073/03/KOM.ETIK/2018 dari RSU Haji Surabaya. Ada beberapa prinsip etik 

yang harus diperhatikan dalam suatu penelitian atau pengambilan data 

(Nursalam, 2014; Hidayat, 2009) yaitu sebagai berikut: 

1. Respect human dignity (prinsip menghargai hak asasi manusia) 

Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (right to self determination), 

subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Setiap subjek berhak untuk 

menerima atau menolak untuk menjadi responden dalam penelitian. 

2. Beneficience dan nonmaleficience 

Penelitian yang dilakukan  harus mengupayakan manfaat maksimal dan 

kerugian minimal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. 

Pasien DM tipe 2 yang memenuhi kriteria inklusi 

Pengumpulan data dengan kuesioner 

Analisis data hasil penelitian 

Variabel Independent 

Populasi klien DM tipe 2 di poli RSU haji Surabaya 

Besar Sampel 

Purposive sampling 

Variabel Dependent 
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Peneliti berkewajiban meminimalisir resiko dari keterlibatan subjek sebagai 

responden penelitian serta berupaya memberikan keuntungan dari penelitian. 

Prinsip etik beneficience meliputi: Resiko penelitian harus wajar (reasonable) 

dibanding manfaat yang diharapkan, desain penelitian memenuhi syarat ilmiah 

(scientific sound), peneliti mampu melaksanakan penelitian dan sekaligus 

mampu menjaga kesejahteraan subjek penelitian, menentang kesenjangan yang 

merugikan subjek penelitian (do no harm). 

3. Freedom 

Freedom berarti perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu 

tanpa tekanan atau paksaan pihak lain, siapapun bebas menentukan pilihan yang 

menurut pandangannya sesuatu yang terbaik. Selama proses penelitian, subjek 

penelitian berhak untuk menerima atau menolak untuk ikut serta sebagai 

responden penelitian. Subjek penelitian juga memiliki kekebasan untuk undur 

diri kapanpun tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi subjek. Prinsip 

freedom dapat dilakukan dengan pemberian informed consent pada responden 

penelitian. Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan subjek penelitian yang setuju atau tidak setuju untuk mengikuti 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Informed consent tersebut diberikan 

sebelum penelitian dilakukan, dengan tujuan agar subjek mengerti maksud dan 

tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka 

mereka harus menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, namun 

jika subjek tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak subjek tersebut. 

Pada informed consent¸ perlu dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya 

untuk pengembangan ilmu. 
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4. Confidentiality (kerahasiaan), 

Selama proses penelitian, peneliti harus memberikan jaminan kerahasiaan 

hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. 

5. Justice 

Peneliti berkewajiban memperlakukan setiap responden penelitian sesuai 

dengan moral yang benar dan layak dalam memperoleh haknya, memberikan apa 

yang menjadi haknya, tidak membebani dengan apa yang bukan menjadi 

kewajibannya. Peneliti harus mempersyaratkan pembagian seimbang dalam hal 

beban dan manfaat yang diperoleh subjek sebagai responden penelitian. 

4.12  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Peneliti ini mengalami kesulitan dalam mengkondisikan responden ketika 

mengisi kuesioner, karena ketika mengisi kuesioner responden dipanggil untuk 

pemeriksaan. Sehingga peneliti menunggu responden sampai selesai 

pemeriksaan. 

2. Ada beberapa responden yang masih kebingungan mengisi kuesioner sehingga 

peneliti harus mendampingi untuk pengisian kuesioner. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan 21 

Januari 2019 yang melibatkan 167 responden. Penelitian ini bertempat di RSU Haji 

Surabaya berlokasi di Jl. Manyar Kertoadi Surabaya. RSU Haji Surabaya adalah 

RSU Tipe B Pendidikan yang melayani semua golongan masyarakat, semua agama 

dan semua tingkat sosio ekonomi. Dengan motto “menebar salam dan senyum 

dalam pelayanan, kami senantiasa mengutamakan keinginan dan kebutuhan 

pelanggan”. 

Terdapat 7 pelayanan yang diberikan oleh RSU Haji yakni IGD, Instalasi 

Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Graha Nur Afiyah, Medical Check Up (MCU), 

Intensive Care Unit (ICU) dan Bedah Sentral. Selain itu juga terdapat layanan 

penunjang seperti Hemodialisa, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium 

Patologi Anatomi, Radiologi dan Rehabilitasi Medik 

Penelitian ini dilakukan di Poli Penyakit Dalam, yang merupakan pelayanan 

instalasi rawat jalan umum menyediakan berbagai layanan klinik spesialis dan 

beberapa sub spesialis berada di gedung rawat jalan yang terdiri dari 4 lantai dengan 

23 poliklinik spesialis. 

Hasil penelitian yang dilakukan di Poli Penyakit Dalam RSU Haji Surabaya 

tentang Hubungan Kecerdasan Spiritual Dengan Lama Menderita  Dan Self 

Management Pada Penderita Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2 Di Poli Penyakit 

Dalam RSU Haji Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut: 
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5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Tabel 5.1. Distribusi responden berdasarkan jenis umur, jenis kelamin, 
pendidikan, status, pekerjaan, pendapatan, agama, suku di Poli Penyakit Dalam 
RSU Haji Surabaya. 

 Demografi  

Kategori n % 

Kelompok Usia   

36-45 thn 

46-55 thn 

56-65 thn 

14 

55 

98 

8,4 

32,9 

58,7 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 

Perempuan 

69 

98 

41,3 

58,7 

Pendidikan   

Pendidikan Dasar 

Pendidikan Menengah 

PT 

77 

79 

11 

46,1 

47,3 

6,6 

Status   

Menikah 

Bercerai/Janda/Duda 

151 

16 

90,4 

9,6 

Pekerjaan   

IRT/Tdk bekerja 

Guru 

            Prakarya(pembantu   

perawat) 

Pedagang 

Buruh 

ART 

Satpam 

Supir 

76 

3 

1 

 

36 

23 

7 

3 

6 

45,5 

1,8 

0,6 

 

21,6 

13,8 

4,2 

1,8 

3,6 

Pendapatan   

<UMK (3.500.000) 

>UMK (3.500.000) 

 

Tidak Memiliki 

Pendapatan 

50 

41 

 

76 

29,9 

24,6 

 

45,5 

Agama   

Islam 167 100 

Suku   

Jawa 

Madura 

159 

8 

95,2 

4,8 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 98 responden atau sebesar 58,7%, 

sebagian besar berpendidikan SMA atau pendidikan menengah dengan jumlah 79 

responden atau sebesar 47,3%, rentang umur responden seluruhnya berada pada 

usia 56-65 tahun dengan jumlah 98 responden atau sebesar 58,7%, kemudian 
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mayoritas penderita DM tipe 2 berstatus menikah dengan jumlah responden 151 

responden atau sebesar 90,4%, dan mayoritas sebagai ibu rumah tangga (IRT) 

dengan jumlah 59 orang responden atau sebesar 35,3%. Berdasarkan peraturan 

Gubernur Jawa Timur tahun 2017 tentang upah minimum kabupaten atau kota Jawa 

timur tahun 2018, menempatkan kota Surabaya dengan nilai tertinggi yaitu 3,5 juta 

ripuah, responden DM tipe 2 mayoritas tidak memilki pendapatan dengan jumlah 

76 responden atau sebesar 45,5%. Responden yang berobat di  poli penyakit dalam 

RSU Haji Surabaya rutin cek gula darah. Responden sebagaian besar berasal dari 

suku Jawa. Seluruh responden DM tipe 2 beragama Islam dan menggunakan BPJS 

untuk berobat di poli penyakit dalam RSU Haji Surabaya. 

5.1.3 Pemeriksaan Gula Darah 

Tabel 5.2 Pemeriksan gula darah puasa dan 2JPP di poli penyakit dalam RSU 

Haji Surabaya 

Gula Darah Puasa n % 

Normal (<126 mg/dl) 

Tidak Normal  

(>126 mg/dl) 

85 

82 

50,9 

49,1 

Gula Darah 2JPP   

Normal (<200 mg/dl) 

Tidak Normal  

(>200 mg/dl) 

Total 

92 

75 

 

167 

55,1 

44,9 

 

100 

Dari tabel 5.2 Sebagian besar responden memiliki nilai gula darah puasa 

(GDP) dan 2JPP normal, menurut Perkeni (2015) nilai normal gula darah puasa 

adalah < 126 mg/dl, dan 2JPP adalah < 200 mg/dl. 

 

5.1.4 Karakteristik Varibel Responden 

1. Kecerdasan Spiritual 

Tabel 5.3. Distribusi Kecerdasan Spiritual Penderita DM Tipe 2 

Kecerdasan Spiritual 

Kategori N % 

Sabar   

Rendah 

Sedang 

10 

58 

6.0 

34.7 



70 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

Tinggi 99 59.3 

Tawakkal   

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

2 

44 

121 

1,2 

26,3 

72,5 

Ikhtiyar   

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

7 

46 

114 

4,2 

27,5 

68,3 

Tabel 5.3. menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kesabaran 

tinggi, dengan jumlah 99 orang atau sebesar 59,3 %, sebagian besar responden 

memiliki tawakkal tinggi, dengan jumlah 121 orang atau sebesar 72,5 %, dan 

sebagian besar responden memilki ikhtiyar tinggi, dengan jumlah 114 orang atau 

sebesar 68,3 %. 

2. Self Management 

Tabel 5.4 Distribusi Self Management Penderita DM tipe 2 

Self Management 

Kategori n % 

Diet   

Kurang 

Cukup 

Baik 

7 

40 

120 

4,2 

24,0 

71,9 

Latihan fisik   

Kurang  

Cukup 

Baik 

32 

87 

48 

19,2 

52,1 

28,7 

Pengobatan OAD   

Kurang 

Cukup 

Baik 

3 

6 

158 

1,8 

3,6 

94 

Monitoring gula 

darah 

  

Kurang 

Cukup 

166 

1 

99,4 

0,6 

Perawatan Kaki   

Kurang 

Cukup 

Baik 

65 

35 

67 

38,9 

21,0 

40,1 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden baik dalam diet 

dengan jumlah 120 orang sebesar 71,9 %, pengobatan dengan jumlah 158 orang 

sebesar 94 %, dan perawatan kaki dengan jumlah 67 orang sebesar 40,1 %. 
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Sebagian besar responden cukup dalam latihan fisik sebanyak 87 orang atau sebesar 

52,1 %, dan kurang dalam monitoring gula darah sebanyak 166 orang atau sebesar 

99,4 %. 

5.2 Analisis Data 

Analisis statistik dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). 

Adapun variabel terikat (dependen) adalah self management dan variabel bebas 

(independen) adalah kecerdasan spiritual dan lama menderita. 

Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan uji Spearman Rho 

dengan derajat kemaknaan nilai p sebesar 0,05. Hasil uji statistik dikatakan 

bermakna (signifikan), jika nilai p lebih kecil dari nilai α (p-value<0,05).  Adapun 

hasil analisis statistik dalam penelitian ini kemudian diuraikan dalam tabel 

frekuensi dengan hasil analisis berikut: 

5.2.1 Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan  Self Management pada 

Penderita Diabetes Melitus (DM) tipe 2  

Tabel 5.5 Analisa Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan Self Management 

pada Penderita Diabetes Melitus (DM) tipe 2 

 

Kecerdasan 

Spiritual 

Self Management Total 

Kurang Cukup Baik   

N % N % N % N % 

Rendah 4 50 3 37,5 1 12,5 8 100 

Sedang 17 40,5 20 47,6 5 11,9 42 100 

Tinggi 30 25,6 30 25,6 57 48,7 117 100 

Total 51 30,5 53 31,7 63 37,7 167 100 

Spearman Rho p = 0,000  r= 0,301 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik 

variabel self management terhadap variabel kecerdasan spiritual menunjukkan nilai 

p = 0,000. Nilai tersebut dikatakan bermakna (signifikan) karena nilai p < 0,05 yang 

artinya hipotesis diterima. Hal ini menjelaskan bahwa ada hubungan yang 
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signifikan antara kecerdasan spiritual dengan self management penderita DM tipe 

2. Hasil nilai koefisien korelasi Spearman Rho sebesar 0,301 menunjukkan bahwa 

arah korelasi positif (searah) dengan nilai koefisien korelasi dalam kategori lemah. 

5.2.2 Hubungan Lama Menderita dengan Self Management  pada 

Penderita Diabetes Melitus 

Tabel 5.6. Analisis Hubungan Lama Menderita dengan Self Management 

pada Penderita Diabetes Melitus 

 

Lama 

Menderita 

Self Management Total 

Kurang Cukup Baik   

N % N % N % N % 

Pendek 22 31,0 26 36,6 23 32,4 71 100 

Sedang 13 26,5 14 28,6 22 44,9 49 100 

Panjang 16 34,0 13 27,7 18 38,3 47 100 

Total 51 30,5 53 31 63 37,7 167 100 

Spearman Rho p = 0,879  r= 0,21 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat diketahui hasil analisis hubungan antara 

variabel self management dengan variabel lama menderita menunjukkan nilai p = 

0,879. Nilai tersebut dikatakan tidak bermakna (tidak signifikan) karena nilai p > 

0,05 yang artinya hipotesis ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara lama menderita dengan self management penderita DM tipe 

2.  

5.3 Pembahasan 

5.3.1 Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan Self Management   

Penderita DM tipe 2 

Kecerdasan spiritual memiliki hubungan dengan self management pada 

pasien DM tipe2 dengan kekuatan lemah. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

penderita DM tipe 2 memiliki kecerdasan spiritual tinggi  memiliki self 

management yang baik. Kecerdasan Spiritual yang tinggi ialah responden yang 
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memiliki kesabaran, tawakkal, dan ikhtiyar yang tinggi. Self managemenet yang 

baik ialah patuh terhadap diet, pengobatan OAD, latihan fisik, monitoring gula, dan 

perawatan kaki.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Merati 

Fashi et al., (2016) dalam (Rahmanian, Hojat, Jahromi, et al., 2017) menunjukkan 

hubungan yang bermakna antara kecerdasan spiritual dengan self-efficacy dan 

perawatan diri. (Merati Fashi et al., 2016) menunjukkan bahwa orang-orang dengan 

kecerdasan spiritual yang lebih tinggi lebih tahan terhadap stres dalam penyakit 

kronis, melakukan aktivitas perawatan diri yang lebih baik, dan lebih efektif dalam 

mengontrol penyakit mereka.  Sebuah studi cross-sectional deskriptif 

Sahebalzamani et al., (2013) dalam (Rahmanian, Hojat, Jahromi, et al., 2017) 

menunjukkan hubungan yang signifikan antara kecerdasan spiritiual dan akal 

psikologis yang baik dan menunjukkan bahwa orang dengan skor kecerdasan 

spiritual tinggi dapat mentolerir lebih banyak masalah. 

Menurut Zohar dan marshal (2007) Sesorang yang memiliki kecerdasan 

spiritual yang tinggi, mampu memaknai hidup dengan memeberi makna positif 

pada setiap peristiwa, masalah, bahkan penderitaan yang dialaminya, dengan begitu 

ia akan mampu untuk membangkitkan jiwa dan malakukan perbuatan dan tindakan 

yang positif. Menurut Ginanjar dalam Saefullah (2012) kecerdasan spiritual sangat 

penting dalam kehidupan manusia karena ia akan memberikan kemampuan pada 

manusia untuk membedakan yang baik dengan yang buruk, memberi manusia rasa 

moral dan memberi manusia kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan 

aturan-aturan yang baru. Self management, adalah perawatan dan pencegahan 

terhadap komplikasi, sebagain besar adalah kemauan penderita untuk merawat diri 
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mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Penderita DM bertanggung jawab 

dalam memutuskan mengenai makanan yang akan dikonsumsi, olah raga, 

pengobatan OAD, control gula darah, perawatan kaki dan kepatuhan pada diabetes 

regiment untuk mencegah terjadinya komplikasi. Setiap proses self management 

juga harus di ikuti individu yang baik, agar mengahasilkan kualitas self 

management yang baik. Aspek spiritual dapat mempengaruhi self management dari 

seseorang penderita DM.  

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi yang dimiliki 

manusia. Kecerdasan spiritual dapat mengontrol perilaku indivudu untuk 

melakukan tindakan sesuai hal yang benar dan baik. Menurut agama islam, orang 

yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik akan senatiasa sabar, ikhtiar dan 

tawakkal dengan kondisi dirinya (Kurniawati, 2018). Sabar adalah menahan jiwa 

dari keluh kesah dan marah, menahan lisan dari mengeluh serta menahan anggota 

badan dari berbuat tasywisy (tidak lurus), Ikhtyar artinya berusaha; maksudnya 

adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, 

spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuaan selamat sejahtera dunia dan 

akhirat terpenuhi, dan tawakkal adalah menyerahkan, menyandarkan dan 

mempercayakan kepada Allah SWT atas segala yang sudah dilakukannya. Self 

management merupakan bentuk kegitan yang positif dimana diharapkan dengan 

adanya kecerdasan spiritual penderita DM dapat mencapai self management yang 

baik sehingga komplikasi dapat dicegeh atau teratasi. 
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5.3.2 Hubungan Lama Menderita dengan Self Management  

Penderita DM Tipe 2 

Penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara lama 

menderita dengan self management penderita DM tipe 2. Penyakit diabetes melitus 

yang panjang dapat memberikan efek psikologi, dimana pasien menunjukkan sikap 

yang negatif dalam pengendalian diabetes melitus seperti tidak mengikuti program 

diet yang telah diprogramkan, kurang aktifias fisik, dan kurangnya kepatuhan 

terhadap pengobatan (Riley et al, 2009 dalam Pertiwi, 2013). Hasil analisis 

penelitian (Salistyaningsih 2011 dalam Andi, 2017) juga menunjukan bahwa 

semakin lama pasien menjalani pengobatan semenjak terdiagnosis, maka pasien 

tersebut semakin menurun tingkat kepatuhannya.  

Dari kedua hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien DM 

jangka panjang akan semakin menunjukkan tingkat kepatuhan yang menurun 

artinya penderita memiliki self management yang kurang atau buruk. Hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian ini, di dapatkan bahwa pasien yg memiliki 

durasi atau lama menderita panjang memiliki self management baik, cukup, dan 

kurang. Terdapat penderita diabetes mellitus jangka panjang yakni >10  tahun 

memiliki self management yang baik. Dapat diartikan bahwa durasi atau lama DM 

yang berbeda tidak menentukan self management pada pasien DM. Hal diperkuat 

dengan hasil kuesioner dari penderita diabetes yang memiliki durasi lama menderita 

berbeda-beda, pasien DM dengan durasi pendek memiliki self management baik, 

dan cukup, selalu mentaati anjuran dokter untuk hidup sehat. Senada dengan pasien 

yang menderita DM jangka panjang juga memiliki self management baik dan cukup 

karena menjalani pola hidup sehat sesuai yang dianjurkan dokter. Meskipun 
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demikian terdapat juga pasien dengan durasi lama menderita pendek dan panjang 

juga terdapat pula yang memiliki self management yang kurang. 

Hal ini menunjukkan ada faktor lain yang memiliki hubungan yang lebih 

kuat antara lama menderita dengan self management pasien dengan diabetes melitus 

tipe 2. Dapat dikarenakan faktor  dari responden penderita DM tipe 2 yang kurang 

bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mematuhi self management sehingga 

menyebabkan self management hanya merupakan konsep yang dimiliki responden 

DM tipe 2 tanpa adanya tindakan nyata. Dilihat dari hasil kuesioner lama menderita 

pendek, sedang, dan panjang sama-sama memiliki self management yang baik. 

Komplikasi pada pasien DM tipe 2 ini seiring dengan ketidakpatuhan dalam 

menjalankan self management, seperti diet, aktivitas fisik, pengobatan OAD, 

monitoring gula darah, dan perawatan kaki. Kemungkinan faktor lain tersebut 

adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, dukungan keluarga dan status ekonomi.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian Hubungan Kecerdasan spiritual dengan Lama Menderita  dan Self 

Management Pada Pasien Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2 Di Poli Penyakit Dalam 

RSU Haji Surabaya. 

6.1 Kesimpulan 

1. Kecerdasan spiritual memiliki hubungan dengan self management penderita 

DM Tipe 2. Penderita DM Tipe 2 dengan kecerdasan spiritual yang baik 

memiliki self management  yang baik. 

2. Lama menderita DM Tipe 2 tidak memiliki hubungan dengan self-management 

penderita DM Tipe 2. Penderita dengan lama menderita pendek ataupun 

panjang sama-sama memiliki self management yang baik. 

6.2 Saran 

1. Bagi Perawat  

Bagi perawat diharapkan agar mengoptimalkan health education kepada 

penderita DM agar lebih memahami tentang self management (manajemen diri) 

DM, dan juga  memberikan konsultasi tentang spiritual agar penderita DM bisa 

sabar, ikhtitar, dan tawakkal dalam menghadapi penyakitnya. Sehingga diharapkan 

dengan adanya kcerdasan spiritual yang tinggi, pasien DM dapat mematuhi dan 

menjalankan self management dengan baik.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan dilakukan peneilitian 

menganai intervensi peningkatan self management. Selain itu, terdapat hasil yang 
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menyatakan kecerdasan spiritual  yang memiliki kategori tinggi juga memiliki self 

management kurang, hal tersebut dimungkinkan karena faktor kepribadian. Faktor 

kepribadian tersebut bisa diteliti untuk peneliti selanjutnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

1. Judul penelitian 

Hubungan Kecerdasan Spiritual dan Lama Menderita dengan Self 

Managemnet Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. 

2. Tujuan 

a. Tujuan Umun 

Menjelaskan hubungan  kecerdasan spiritual dan lama menderita dengan 

self management pada klien diabetes mellitus tipe 2. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi kecerdasan spiritual pada klien Diabetes melitus tipe 2. 

2) Mengidentifikasi lama menderita pada klien Diabetes Melitus tipe 2. 

3) Mengidentifikasi self management pada klien Diabetes melitus tipe 2. 

4) Menganalisis hubungan antara kecerdasan spiritual dan lama menderita 

dengan self management pada klien Diabetes mellitus tipe 2. 

3. Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan membagikan 

kuesioner kepada subyek, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk subyek. 

4. Manfaat penelitian bagi subyek 

Subyek (responden) yang terlibat dalam penelitian ini akan memeperoleh 

pengetahuan mengenai hubungan kecerdasan spiritual dan lama menderita 

dengan self management pda pasien DM tipe 2. 

5. Masalah etik yang mungkin diahapi subyek penelitian 

Penelitian ini tidak menimbulkan kerugian ekonomi, fisik, dll, serta tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. 
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6. Resiko penelitian 

Tidak ada bahaya potensial pada atau resiko penelitian yang diakibatkan 

oleh keterlibatan subyek dalam penelitian ini, oleh karena itu dalam pennelitian 

ini tidak dilakukan intervensi apapun melainkan hanya pengisisan kuesioner. 

7. Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini semua data dan informasi subyek penelitian dijaga 

kerahasiaannya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subyek penelitian 

secara jelas dan pada laporan penelitian nama subyek penelitian dibuat dalam 

bentuk kode. 

8. Hak untuk undur diri  

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden. 

9. Adanya insentif untuk subyek  

Sebagai bentuk tanda terima kasih karena pasien sudah bersedia ikut serta 

dalam penelitian ini. Peneliti akan memberikan souvenir.  

10. Informasi tambahan  

Subyek penelitian dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini dengan menghubungi peneliti : 

Mohammad dheni ardhiyanto (Mahasiswa Pendidikan Ners Fkp UNAIR) 

 Tlp /WA : 081212206238  

 Email : dheniardhi3@gmail.com 

       Surabaya,                    2018 

Yang mendapakan penjelasan   Yang memberi penjelasan 

 Responden,      Peneliti, 

             Mohammad dheni ardhiyanto 

               131711123007 
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Lampiran 2 

LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penyelesaian penyusunan skripsi Program Studi 

Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dengan ini saya: 

 Nama : MOHAMMAD DHENI ARDHIYANTO 

 NIM : 1311711123007 

 Akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kecerdasan 

Spiritual dan Lama Menderita dengan Self Management pada Pasien Diabetes 

Melitus (DM) tipe 2”. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan hubungan Kecerdasan 

Spiritual terhadap Self management pada pasien Diabetes Melitus (DM) tipe 2. 

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu 

keperawatan terutama dalam meningkatkan Self Management pada Pasien Diabetes 

Melitus (DM) tipe 2. 

Penelitian ini merupakan penelitian membagikan kuesioner, sehingga tidak 

ada perlakuan apapun pada subyek. Subyek hanya terlibat sebagai responden yang 

akan diberikan kuesioner untuk diisi. 

 Untuk kepentingan tersebut, maka saya memohon kesediaan Saudara/i 

untuk berpastisipasi menjadi responden dan menjawab pertanyaan dengan sejujur-

jujurnya sesuai dengan apa yang Saudara/i alami/rasakan/lakukan. Semua jawaban 

dan data Anda akan dirahasiakan dan tidak ada maksud kegunaan lain.  

 Demikian atas bantuan dan kerjasama Saudara/i, saya mengucapkan terima 

kasih. 

       Surabaya,        2018 

       Hormat saya,   

 

 

MOH. DHENI. A 

       NIM. 131711123007 

 

 

 

 



86 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

Lampiran 3. Informed Consent  

LEMBAR PERSETUJUAN  

(INFORMED CONSENT ) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama   : ………………………………………………….. 

 Usia    : ………………………………………………….. 

 Jenis Kelamin  : ………………………………………………….. 

Alamat   : ………………………………………………….. 

 

Bersedia ikut menjadi responden untuk penelitian yang berjudul “Hubungan 

Kecerdasan Spiritual dan Lama Menderita dengan Self Management pada Pasien 

DM Tipe 2 di Poli Penyakit Dalam RSU Haji Surabaya” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

anatara kecerdasan spiritual dan lama menderita dengan self management seseorang 

yang menderita DM tipe 2. 

Dengan alasan apapun apabila saya menghendaki maka saya berhak 

membatalkan surat persetujuan ini. Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan 

sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan.  

 

Surabaya, ……………………. 

Mengetahui, 

Peneliti      Responden  

 

 Mohammad Dheni Ardhiyanto      (...................................) 

         NIM : 131711123007 

 

 

 



87 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

Lampiran 4. Kuesioner Data Demografi 

Jawablah dengan memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi anda atau 

dengan mengisi pada kolom yang telah disediakan. 

Informasi Dasar  

Pertanyaan pada bagian ini merupakan pertanyaan dasar mengenai informasi 

pribadi anda. Informasi yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya.  

Nomor Responden :    Tanggal Pengisian : 

1. Nama   :  

2. Usia   :  

3. Tanggal Lahir  :            /               /  

(Tanggal / Bulan / Tahun) 

4. Jenis kelamin  :    Laki-laki / Perempuan  

5. No. telp/HP  : 

6. Pendidikan   :    SD / SMP / SMA / S1 / S2 / S3 / Lainnya,  

7. Status Perkawinan :  Lajang / Menikah / Bercerai / Janda / Duda  

8. Pekerjaan  :  

9. Pendapatan (UMK Surabaya) :  

 < Rp. 3.500.000  

 > Rp. 3.500.000 

10. lama menderita DM  :        bulan/tahun 

11. Pasien BPJS/Umun : 

12. Rutin cek gula darah tiap bulan (dimana) :   Ya   Tidak  

13. Berapa gula darah terkakhir, : ,tgl:  ,  

(sebutkan tgl & gula darah apa) 

14. Agama : 

15. Suku/Etnis :  
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Lampiran 5. Kuesioner Kecerdasan Spiritual 

Kuesioner Kecerdasan Spiritual 

Jawaban pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang (V) pada 

kolom pilihan jawaban yang tersedia. 

Tidak pernah : Bila tidak pernah melakukan 

Kadang  : Bila jarang melakukan (artinya lebih sering tidak melakukan) 

Sering   : Bila pernyataan tersebut sering malakukan 

Selalu  : Bila pernyataan tersebut selalu melakukan (artinya tidak pernah    

  tidak melakukan  

No Pernyataan Selalu Sering Kadang Tidak 

pernah 

1 Saya tetap sabar menghadapi cobaan 

berupa sakit ini 

    

2 Saya ikhlas diberi sakit dan harus 

dirawat 

    

3 Saya percaya sakit yang saya  alami 

ini adalah takdir Tuhan 

    

4 Selama sakit, saya menggunkan 

waktu saya lebih benyak untuk 

mendekatkan diri pada Tuhan  

    

5 Tetap berikthiyar agar sembuh perlu 

saya lakukan 

    

6 Saya mengikuti semua progam 

pengobatan dan perawatan untuk 

mencari jalan kesembuhan 

    

7 Saya tidak berputus asa dari kasih 

sayang Tuhan   

    

8 Saya menyerahkan semuanya kepada 

Tuhan 

    

9 Saya percaya bahwa Tuhan 

mengetahui yang terbaik untuk saya 
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Lampiran 6. Kuesioner Self management 

Kuisioner 

Ringkasan Aktivitas Perawatan Mandiri Diabetes2The Summary of Diabetes 

Self Care Activities (SDSCA) 

Petunjuk2 

1. Pertanyaan dibawah ini menanyakan te2ang aktivitas perawatan diabetes 

mandiri yang anda laukukan selama 7 ha2 terakhir. 

2. Lingkarilah angka disamping pertanyaan2ang menggambarkan jumlah hari 

yang anda laukan pada aktivitas tersebut. 

No Pertanyaan Jumlah Hari 

1. Dalam 7 hari terakhir ini berapa hari anda mengikuti pola 

makan yang sehat sesuai dengan diet DM yang 

dianjurkan ? 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Dalam 7 hari terakhir ini berapa hari anda makan lebih 

dari 5 porsi sayuran dan buah dalam sehari (makanan 

yang mengandung serat, vitamin, dan mineral, misal : 3 

porsi sayur dan 2 porsi buah.  

1 2 3 4 5 6 7 

3. Dalam 7 hari terakhir ini berapa hari anda anda makan 

makanan yang mengandung lemak tinggi (misal 

gorengan, daging tinggi lemak, kulit ayam) ? 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Dalam 7 hari terakhir ini, berapa hari anda melakukan 

aktivitas fisik paling tidak 30 menit? (total waktu dan 

aktifitas yang anda lakukan secara berurutan, termasuk 

berjalan dan mengerjakan pekerjaan rumah. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Dalam 7 hari terakhir ini berapa hari anda melakukan 

olahraga, seperti jogging, sepak bola, dan lain-lain. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Dalam 7 hari terakhir ini apakah anda mengikuti aturan 

minum obat sesuai yang dianjurkan dokter ?, berapa hari 

?   

1 2 3 4 5 6 7 

7. Dalam 7 hari terakhir ini apa anda memeriksakan kadar 

gula darah? Berapa hari ? 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Dalam 7 hari terakhir ini berapa kali anda melakukan tes 

gula darah sesuai anjuran dokter ? 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Berapa hari dalam 7 hari terakhir ini, anda melakukan 

pemeriksaan terhadap kaki anda ? 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Berapa hari dalam 7 hari  terakhir ini, anda mengecek 

sepatu anda atau alas kaki anda ? (adanya kerikil, sobek, 

atau terlalu basah, dll) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Berapa hari dalam 7 hari terakhir ini, anda selalu 

mengeringkan kaki anda dengan hati-hati apabila basah 

terutama disela-sela jari 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Berapa hari dalam 7 hari terakhir ini, anda memakai 

sepatu atau alas kaki yang pas dan nyaman sesuai dengan 

ukuran kaki. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Lampiran 7. Permohonan Survey Pengambilan Data Awal 

          PERMOHONAN SURVEY PENGAMBILAN DATA AWAL 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

 

PERMOHONAN IJIN PENGAMBILAN DATA AWAL 
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Lampiran 8. Permohonan Ijin Pengambilan Data Awal 

PERMOHONAN IJIN PENGAMBILAN DATA AWAL 
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Lampiran 9. Permohonan  Pengambilan Data Penelitian 

PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA PENELITIAN 

ERMOHONAN IJIN PENELITIAN 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28. LAMPIRAN 5 
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LAMPIRAN 10. Permohonan Ijin Penelitian 

PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 11. Sertifikat Etik 

SERTIFIKAT ETIK 
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Lampiran 12. Permohonan Ijin Penggunaan Kuesioner Self Management 

PERMOHONAN IJIN PENGGUNAAN KUESIONER 

SELF MANAGEMENT 
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Lampiran 13. Permohonan Ijin Penggunaan Kuesioner Kecerdasan Spiritual 

PERMOHONAN IJIN PENGGUNAAN KUESIONER 

KECERDASAN SPIRITUAL 
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Lampiran 14. Uji Validitas dan Reliabelitas 

Uji Validitas dan Reliabelitas  

Uji Validitas Kuesioner Kecerdasan Spiritual 

 

Uji Reliabelitas Kuesioner Kecerdasan Spiritual 

Cronbach’s Alpha N of Item 

0,925 9 

 

 

 

 

 

 

No pertanyaan Nilai Koefesien Keterangan 

Q1 0,655 Valid 

Q2 0,693 Valid 

Q3 0,797 Valid 

Q4 0,562 Valid 

Q5 0,743 Valid 

Q6 0,867 Valid 

Q7 0,765 Valid 

Q8 0,797 Valid 

Q9 0,65 Valid 
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Lampiran 15. Data Demografi Responden 

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

Frequencies 

Statistics 

 

Usia 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan Status Pekerjaan Pendapatan 

Pasien 

BPJS 

atau 

Umum 

Rutin 

Cek 

Gula 

Darah 

Gula 

Darah 

Puasa 

Gula 

Darah 

2JPP 

Agama Suku 

N Valid 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Frequency Tabel 

Usia 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Dewasa akhir 14 8.4 8.4 8.4 

Pra Lansia 55 32.9 32.9 41.3 

Lansia 98 58.7 58.7 100.0 

Total 167 100.0 100.0  
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Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Laki-Laki 69 41.3 41.3 41.3 

Perempuan 98 58.7 58.7 100.0 

Total 167 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

PD 77 46.1 46.1 46.1 

M 79 47.3 47.3 93.4 

T 11 6.6 6.6 100.0 

Total 167 100.0 100.0  

 

Status 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Menikah 151 90.4 90.4 90.4 

Bercerai/Janda/Duda 16 9.6 9.6 100.0 

Total 167 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

IRT/Tdk bekerja 76 45,5 45,5 45.5 

Guru 3 1,8 1,8 47.3 

Prakarya 1 0,6 0,6 47,9 

Pedagang 36 21,6 21,6 69,5 

Buruh 23 13,8 13,8 83,2 

ART 7 4,2 4,2 87,4 

Satpam 3 1,8 1,8 94,6 

Supir 6 3,6 3,6 96,4 

Total 167 100,0 100,0 100,0 
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Pasien BPJS/Umum 

 
Frequenc

y 
Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid BPJS 167 100.0 100.0 100.0 

 

Rutin Cek Gula Darah 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Iya 167 100.0 100.0 100.0 

 

 

Gula Darah Puasa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Normal 85 50.9 50.9 50.9 

Tidak Normal 82 49.1 49.1 100.0 

Total 167 100.0 100.0  

 

Gula Darah 2JPP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Normal 92 55.1 55.1 55.1 

Tidak Normal 75 44.9 44.9 100.0 

Total 167 100.0 100.0  

 

 

 

 

Pendapatan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <UMK 

(3.500.000) 

50 29.9 29.9 29.9 

>UMK 

(3.500.000) 

41 24.6 24.6 54.5 

Tidak Tahu 76 45.5 45.5 100.0 

Total 167 100.0 100.0  
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Agama 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Islam 167 100.0 100.0 100.0 

 

 

Suku 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Jawa 159 95.2 95.2 95.2 

Madura 8 4.8 4.8 100.0 

Total 167 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI         HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL…         MOHAMMAD DHENI 

Lampiran 16. Distribusi Frekuensi Variable Penelitian 

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL PENELITIAN 

 

Statistics 

 Kecerdasan Spiritual Self Management Lama Menderita 

N 
Valid 167 167 167 

Missing 0 0 0 

 

Kecerdasan Spiritual 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Kurang 8 4.8 4.8 4.8 

Cukup 42 25.1 25.1 29.9 

Baik 117 70.1 70.1 100.0 

Total 167 100.0 100.0  

 

Self Management 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Kurang 51 30.5 30.5 30.5 

Cukup 53 31.7 31.7 62.3 

Baik 63 37.7 37.7 100.0 

Total 167 100.0 100.0  

 

Lama Menderita 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Pendek 71 42.5 42.5 42.5 

Sedang 49 29.3 29.3 71.9 

Panjang 47 28.1 28.1 100.0 

Total 167 100.0 100.0  
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Lampiran 17. Tabel Analisis Korelasi 

TABEL ANALISIS KORELASI 

1. Hasil Korelasi non parametrik (Spearman rho) hubungan kecerdasan spiritual 

dengan self management 

 
Correlations 

 Kecerdasan 

Spiritual 

Self 

Managemen

t 

Spearman's 

rho 

Kecerdasan 

Spiritual 

Correlation 

Coefficient 

1.00

0 

.301*

* 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 167 167 

Self Management Correlation 

Coefficient 

.301*

* 

1.00

0 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 167 167 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. Hasil Korelasi non parametrik (Spearman rho) hubungan lama menderita 

dengan self management 

 
Correlations 

 Lama 

Menderita 

Self 

Management 

Spearman's rho Lama Menderita Correlation 

Coefficient 

1.000 .032 

Sig. (2-tailed) . .685 

N 167 167 

Self 

Management 

Correlation 

Coefficient 

.032 1.000 

Sig. (2-tailed) .685 . 

N 167 167 
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