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ABSTRAK 

Spiritualitas merupakan suatu bentuk keyakinan yang menggambarkan hubungan manusia 
dengan yang maha kuasa. Apabila seseorang dalam keadaan sakit, maka hubungan dengan 
Tuhan nya pun semakin dekat, mengingat seseorang dalam kondisi sakit menjadi lemah dalam 
segala hal, tidak ada yang mampu membangkitkannya dari kesembuhan, kecuali Sang Pencipta. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan aspek spiritualitas perawat dan 
pemenuhan kebutuhan spiritual Pada Pasien Rawat Inap di Unit Perawatan Umum Rumah Sakit 
Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat Tahun 2012. Metode penelitian ini 
menggunakan deskriptif ( desain cross sectional ) dengan sampel jenuh dan responden yang ada 
sebanyak 50 orang diambil seluruhnya. Variabel penerapan aspek spiritualitas perawat diukur 
dari frekuensi dan variable pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien rawat inap. Uji statistik 
yang digunakan yakni analisis chi square Hasil penelitian menunjukan dari 17 responden yang 
penerapan aspek spiritualnya kuran baik,diketahui 12 responden (70,6%) pemenuhan kebutuhan 
spiritualnya tidak terpenuhi dan 5 responden (29,4%) pemenuhan kebutuhan spiritualnya 
terpenuhi. Sedangkan dari 33 responden yang penerapan aspek spirituyalnya baik, diketahui 9 
responden (27,3%) pemenuhan kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi dan 24 responden (72,7%) 
pemenuhan kebutuhan spiritualnya terpenuhi. Sehingga  menunjukan adanya hubungan yang 
signifikan antara penerapan aspek spiritualitas perawat dan pemenuhan kebutuhan spiritual pada 
pasien rawat inap  p value = 0.008 ( < α = 0.05 ), Simpulan bahwa upaya meningkatkan 
penerapan aspek spiritualitas perawat akan meningkatkan kebutuhan spiritual pada pasien rawat 
inap di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat Tahun 2012. 
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