
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di RS PKU Muhammadiyah Gamping 

Yogyakarta.Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping berada di Jl 

Wates Km 5,5 sekitar 500 meter sebelah barat Pasar Gamping Sleman. 

Terletak di Sebelah Utara jalan, dengan alamat Jalan Wates Km.5.5 

Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294. 

 Visi dari RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta adalah 

Mewujudkan RS Pendidikan Utama dengan keunggulan dalam pelayanan 

kesehatan, pendidikan dan riset dengan sistem jejaring dan kemitraan yang 

kuat pada tahun 2018.Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka RS 

PKU Muhammadiyah menerapkan misi yaitu pelayanan publik/sosial, 

pendidikan, penelitian dan pengembangan dan dakwah.RS PKU 

Muhammadiyah Gamping Memiliki Semboyan dalam pelayanan yaitu 

“AMANAH” yang merupakan kependekan dari antusias, mutu, aman, 

nyaman, akurat dan handal. 

 RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memberikan berbagai fasilitas 

yang lengkap untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan yang 

diberikan. RS PKU Muhammadiyah Gamping memiliki pelayanan 



penunjang seperti bagian laboratorium, radiologi, farmasi, fisioterapi, gizi 

dan bina rohani.Bina rohani yang dimiliki oleh RS PKU Muhammadiyah 

Gamping melayani beberapa kebutuhan ruhani pasien seperti santunan 

ruhani, rukti/memandikan jenazah serta layanan perawatan jenazah. 

Layanan bina rohani ini terbatas hanya untuk agama islam, namun apabila 

pasien yang beragama lain bisa mendatangkan bina ruhani sesuai dengan 

agamanya dengan seizin bina ruhani rumah sakit (PKU, 2017). 

 Peneliti megambil data pada pasien paliatif di ruang Ar-Royan serta 

Al-Kautsar dan unit hemodialisa. Hasil observasi peneliti ruangan di RS 

PKU Muhammadiyah Gamping diberikan alat speaker untuk suara adzan, 

petunjuk arah kiblat, perlengkapan shalat sehinga mempermudah pasien 

melaksanakan ibadahnya. 

2.  Gambaran Karakteristik Responden 

 Responden pada penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anggota 

keluarga yang memiliki peyakit paliatif dan merawat pasien selama sakit 

baik di rumah ataupun di rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Gampingdengan jumlah responden 100 orang.Adapun karakteristik 

responden yang meliputi hubungan dengan pasien, umur, pendidikan, 

agama, suku, pekerjaan.  

 

 



 Tabel 1 Distribusi frekuensi data demografi responden keluarga 

pasien paliatif di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta (n= 

100)   

No Variabel  Frekuensi 

(n) 

Presentase (%) 

1 Jenis kelamin   

 Laki-laki 55 55.0 

 Perempuan 45 45.0 

 Total 100 100,0 

2 Usia    

 18-59 68 68,0 

 >60 32 32,0 

 Total 100 100,0 

3 Pendidikan Terakhir   

 SD 16 16.0 

 SMP 18 18.0 

 SMA 48 48.0 

 Perguruan Tinggi 18 18.0 

 Total  100 100.0 

4 Pekerjaan   

 Ibu Rumah Tangga 15 15.0 

 Buruh 12 12.0 

 Wirausaha 41 41.0 

 Karyawan 21 21.0 

 PNS 11 11.0 

 Total 100 100,0 

5 Suku   



 Jawa  100 100,0 

 Total 100 100,0 

6 Agama   

 Islam  100 100,0 

 Total  100 100,0 

7 Hubungan dengan 

pasien 

  

 Anak 34 34.0 

 Adik 4 4.0 

 Kakak 5 5.0 

 Suami/istri 50 50.0 

 Orangtua 7 7.0 

 Total  100 100,0 

 Berdasarkan tabel diatas dari hasil penelitian yang dilakukan 

didapatkan, tentang karakteristik responden yaitu jenis kelamin adalah 

laki-laki  sebanyak 55 orang (55.0%), berdasarkan pendidikan mayoritas 

paling banyak adalah SMA dengan jumlah 48 orang (48.0%), pekerjaan 

yang paling banyak adalah wiraswasta sebanyak 41orang (41.0%). 

Adapun agama yang dianut mayoritas adalah islam (100,0%), dan bersuku 

jawa (100,0%). Berdasarkan hubungan dengan pasien yang paling banyak 

adalah suami/istri sebanyak 50 orang(50.0%). 

Table Distribusi frekuensi dukungan keluarga dalam pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien paliatif di RS PKU Muhammadiyah 

Gamping Yogyakarta 

Pernyataan  Frekuensi  Presentase (%) 



Spiritual   

Baik 45 45,0 

Cukup 40 40,0 

Kurang 15 15,0 

Total 100 100,0 

 

3. Analisa Univariat 

 Berdasarkan tabel diatas hasil pengumpulan data menunjukan bahwa 

dukungan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien 

paliatif berada di kategori baik 45 orang (45.0%), cukup 40 orang 

(40.0%), dan kurang 15 orang (15.0%). Untuk lebih jelas kategori tentang 

dukungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan spiritual pada pasien 

paliatif dapat di lihat di tabel 2. 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik responden 

a. Jenis Kelamin 

 Berdasarkan penelitian didapatkan  jenis kelamin keluarga 

pasien mayoritas  adalah laki-laki 55 orang (55.0%), dan 

perempuan 45 orang (45.0%). Hal ini dikarenakan pasien paliatif 

pada penelitian ini paling banyak adalah perempuan, sehingga 

mayoritas keluarga yang merawat adalah laki-laki, dari 

karakteristik hubungan dengan pasien paling banyak adalah 



suami/istri. Suami adalah orang yang paling dekat dengan istri di 

dalam sebuah keluarga (Friedman, 2013). Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian Rita dan Pesudo (2014) yang mengatakan bahwa 

laki-laki lebih tinggi tingkat sosialisasi dengan masyarakat, 

keluarga, dan lingkungannya. 

b. Usia 

 Berdasarkan penelitian didapatkan hasil responden dengan usia 

18 - 59 tahun berjumlah 68 orang dari 100 responden. Usia 15 -59 

tahun merupakan usia produktif yang pada umumnya responden 

masih aktif terlibat dalam masyarakat dan bersosialisasi. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengemukakan usia 

produktif dapat memberikan dukungan yang maksimal untuk 

keluarga (DepKes RI, 2009). Friedman (2014) juga menyatakan 

bahwa usia merupakan faktor utama yang mepengaruhi struktur 

peran dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga, sehingga 

kedewasaan usia seseorang maka dukungan keluarga yang 

diberikan akan semakin baik.  

 Menurut Potter & Perry (2007) bahwa pada usia dewasa tengah 

memiliki tugas untuk merawat dan membimbing orang lain, selain 

itu dimana pada usia 40-59 tahun seorang anggota keluarga lebih 

perhatian pada anggota keluarganya sehingga dukungan yang 

diberikan lebih baik. Pada satu penelitian, peneliti menemukan 



bahwa individu dewasa yang menganut agama dan aliran spiritual 

serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dilaporkan 

memiliki kesehatan fisik yang lebih baik (Rahmawati, 2015). 

 Penelitian ini sudah sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Susanti & Sulistyarini (2013) menyatakan bahwa usia 

merupakan faktor penentu tahap perkembangan seseorang 

sehingga rentang usia memiliki pemahaman dan respon terhadap 

perubahan kesehatan yang berbeda-beda.  

c. Pendidikan 

 Berdasarkan penelitian tingkat pendidikan terakhir keluarga 

pasien mayoritas adalah SMA 48 orang (48.0%). Tingkat 

pendidikan responden mempengaruhi pemahaman akan 

kemampuan berpikir. Menurut Notoadmojo (2003) bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah 

menerima informasi dan semakin baik pengetahuan yang dimiliki. 

 penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2013) menyatakan 

bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam memahami 

penyakit, pengelolaan diri, dan perawatan termasuk yang diderita 

anggota keluarga, sehingga pendidikan SMA diyakini dapat 

melakukan perawatan kepada pasien.  

d. Agama 



 Pada penelitian ini agama yang di anut responden adalah 

agama islam 100 orang (100,0%). Rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Gamping merupakan rumah sakit Islam sehingga 

mayoritas responden beragama Islam. Data kependudukan Daerah 

Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa mayoritas penduduk 

Daerah Istimewa Yogyakarta  adalah beragama islam sebanyak 

3.357.399 jiwa (92,5%). Menurut Friedman (2014) Tuhan, doa, 

dan iman adalah cara untuk mengatasi suatu  penyakit.  

 Anggota keluarga yang memiliki agama dan dekat dengan 

Tuhannya tentunya akan memberikan dukungan spiritual kepada 

anggota yang laiinya. (Santosa, 2012). Di samping itu, faktor lain 

yang mempengaruhi spiritualitas seseorang adalah keluarga, latar 

belakang etnik budaya, pengalaman hidup sebelumnya, krisis dan 

perubahan, terpisah dari ikatan spiritual, isu moral terkaid terapi 

dan asuhan keperawatan yang kurang sesuai (Friedman, 2013). 

Karakteristik agama sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chusmeyawati (2016) di RS PKU Muhammadiyah Gamping 

menyatakan bahwa faktor spiritual atau agama merupakan tuntutan 

untuk menjalani kehidupan, berinteraksi dengan lingkungan sekitar 

dan kemampuan  mencapai harapan hidup. 

e. Suku 



 Berdasarkan penelitian karakteristik suku pada penelitian ini 

semua responden bersuku jawa 100 (100,0%). Hal ini dikarenakan 

tempat yang dilakukan penelitian mayoritas masyarakat bersuku 

jawa. Menurut Amanda & Siregar (2014) salah satu faktor lain 

yang mempengaruhi spiritualitas seseorang adalah keluarga, latar 

belakang etnik budaya, pengalaman hidup sebelumnya, krisis dan 

perubahan, terpisah dari ikatan spiritual, isu moral terkaid terapi 

dan asuhan keperawatan yang kurang sesuai.  

 Praktik yang tergambar melalui ritual agama dan kepercayaan 

memberikan kesempatan kepada anggota tersebut dalam 

memandang perannya dalam komunitas, mendefenisikan apa yang 

menjadi kebutuhan, pengalaman emosi, perasaan, cara membina 

hubungan dengan orang lain, mendefenisikan kesedihan dan 

kebahagiaan, coping terhadap masalah, serta nilai dan prinsip yang 

penting dalam kehidupan seseorang yang akhirnya mempengaruhi 

perkembangan kepribadian dan karakter seseorang, dengan kata 

lain dapat mempengaruhi spiritualitasnya (Santosa, 2012). Amanda 

dan Siregar (2016) juga meyatakan bahwa suku Jawa memiliki 

salah satu identitas, yaitu mempertahankan spiritualitas.  

 Selain itu dalam kepercayaan suku jawa juga mengutamakan 

nilai kekeluargaan dan persahabatan yang baik berlandaskan 

kesetiaan dan tawakal kepada Allah. Orang dengan suku jawa juga 



selalu ikhlas memberi pertolongan kepada anggota keluarga yang 

membutuhkan baik itu berupa materi, tenaga, dukungan ataupun 

hal lainya yang dapat meringankan beban anggota keluarga 

(Santosa, 2012). Budiati (2010) juga menyatakan bahwa hubungan 

dalam budaya Jawa terjadi karena masing-masing individu saling 

membutuhkan satu sama lain. 

f. Pekerjaan 

 Berdasarkan penelitian pekerjaan keluarga pasien mayoritas  

menunjukkan bahwa dari 100 responden diperoleh mayoritas 

adalah wirausaha 41orang (41.0%). Hal ini dikarenakan 

Yogyakarta merupakan tempat berwisata dan juga dikenal dengan 

kota pendidikan dengan kata lain banyak pendatang yang 

melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta sehingga banyak 

masyarakat jawa yang lebih memili berwirausaha.  

 Status pekerjaan memberikan dampak langsung pada dukungan 

keluarga, apabila penghasilan yang didapatkan kurang atau tidak 

ada, maka akan mempengaruhi dukungan untuk menunjang 

pemberian dukungan untuk kesembuhan pasien (Friedman, 2013). 

Data dari kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta  

menyatakan bahwa penduduk Yogyakarta yang bekerja sebagai 

wiraswasta sebanyak 393.080 jiwa, dan untuk penduduk yang 

bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 366.572 jiwa. 



Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2015) yang dilakukan di  Ruang ICU RSUD Dr 

Pirngadi dengan hasil dari 20 responden diperoleh mayoritas 

pekerjaan keluarga pasien adalah wirausaha.  

g. Hubungan dengan pasien 

 Berdasarkan penelitian pekerjaan keluarga pasien mayoritas 

menunjukkan bahwa dari 100 responden diperoleh mayoritas 

adalah suami/istri 50 (50,0). Hal ini sesuai dengan konsep peran 

keluarga Efendy 1998 dalam Dion dan Betan (2013) dimana suami 

dan istri mempunyai peran masing-masing dalam peran keluarga. 

Suami sebagai pemimpin keluarga mempunyai peran sebagai 

pencari nafkah,  pelidung/pengayom, pemberi rasa aman bagi 

setiap anggota kelurga dan juga sebagai anggota masyarakat 

kelompok sosial tertentu dan istri sebagai pengurus rumah tangga, 

pengasuh.  

Selain itu suami adalah orang yang paling dekat dengan istri 

begitupun sebaliknya (Friedman, 2013). Selain itu keluarga 

merupakan tempat pertama kali individu memperoleh pengalaman 

dan pandangan hidup. Dari keluarga, individu belajar tentang 

Tuhan, kehidupan dan diri sendiri (Friedman, 2013). Hal ini juga 

didukung pernyataan Helnilawati (2013) dukungan keluarga 

adalah dukungan yang didapatkan dari keluarga ke anggota 



keluarga, yang dimana dukungan ini sangat bermanfaat bagi 

anggota keluarga yang mendapatkan dukungan dan merasa 

diperhatikan, di hargai dan di cintai oleh keluarganya. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Siregar (2015) dimana sebagian besar hubungan  keluarga dengan 

pasien dalah suami/istri 8 (34,8%). 

h. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Oleh Keluarga 

 Berdasarkan hasil penelitian secara umum bahwa pemenuhan 

kebutuhanspiritual pada pasien paliatif yang dirawat di RS PKU 

Muhammadiyah Gamping Yogyakarta oleh keluarga pasien 

paliatif sebanyak 45 orang (45,0%)  dalam kategori Baik. Hal ini 

dikarenakan adanya dukungan keluarga yang selalu memberikan 

motivasi dengan mengajarkan dan mengingatkan pasien untuk 

melaksanakan ibadah. Selain itu hal ini juga di dukung oleh pihak 

rumah sakit yang setiap  masuk waktunya shalat selalu 

mengingatkan dengan suara azan yang berkumandang disetiap 

ruangan rawat inap dan unit hemodialisa. Rumah sakit juga sudah 

menyediakan buku panduan beribadah dan menyediakan peralatan 

beribadah.  

Hamid (2008) menyatakan bahwa penyembuhan dan 

spiritualitas secara dekat saling berkaitan berdasarkan keyakinan 

bahwa spiritualitas merupakan hakikat dari diri kita sebagai 



manusia, kita percaya bahwa penyembuhan pada hakikatnya 

merupakan proses spiritual yang bertujuan agar manusia selalu 

sehat. Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi spiritualitas 

seseorang adalah keluarga, latar belakang etnik budaya, 

pengalaman hidup sebelumnya, krisis dan perubahan, terpisah dari 

ikatan spiritual, isu moral terkait terapi dan asuhan keperawatan 

yang kurang sesuai (Friedman, 2013). 

 Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Potter & Perry (2007) 

ketika salah satu anggota keluarga sakit maka keluarga berperan 

dalam mengambil keputusan, memberi dukungan kepada anggota 

keluarga yang sakit, dan melakukan koping terhadap perubahan 

dan tantangan hidup sehari-hari. Pertumbuhan spiritualitas 

menunjukkan perkembangan perasaan identitas, penciptaan, dan 

pemeliharaan relasi yang bermakna dengan orang lain, dengan 

Tuhan, mampu menghargai alam, dam mengembangkan suatu 

kesadaran transendental (Young dan Koopsen, 2007). 

C. Kekuatan Penelitian 

1. Kekuatan  

a. Peneliti mengambil data pengisian kuesioner secara langsung sampai 

dengan selesai. 



b.  Dalam penelitian ini telah dilakukan uji validitas dan  reliabilitas 

berulang dan hasilnya tetap valid dan reliabilitas. 

 


