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HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL DENGAN KUALITAS HIDUP
PASIEN PENYAKIT JANTUNG KORONER DI POLIKLINIK RUMAH

SAKIT DOKTER MOEWARDI SURAKATA

Abstrak

Latar Belakang: Organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization
(WHO) menyebutkan bahwa penyakit Penyakit Jantung Koroner ( PJK)
menduduki urutan pertama penyebab kematian di dunia. PJK juga menjadi
penyakit mematikan nomer satu di Indonesia.. Penelitian yang dilakukan
Srivastava, kualitas hidup pada pasien yang menderita PJK rendah. Peningkatan
kualitas hidup dan perbaikan kualitas hidup merupakan tujuan akhir dari
intervensi penyakit PJK dan kecerdasan spiritual dapat menjadikan seseorang
lebih dapat memaknai kehidupan serta memiliki makna positif pada setiap
peristiwa, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.  Beberapa penelitian
menyebutkan bahwa penderita PJK memiliki kecerdasan spiritual yang buruk..
Tujuan: untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiitual dengan kualitas
hidup pasien PJK. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
korelatif dengan pendekatan cross sectional dengan tujuan mengetahui hubungan
kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner di
poliklinik jantung rumah sakit dokter moewardi surakarta. Teknik pengambilan
sampel menggunakan consecutive sampel dengan jumlah sampel 73 pasien
dengan penyakit jantung koroner di poliklinik jantung rumah sakit dokter
moewardi. Insrtumen penelitian menggunakan kuesioner kecerdasan spiritual
yang diadopsi dari SISIRI-24 berjumlah 24 dan kuesioner kualitas hidup khusus
jantung MacNew QLMI berjumlah 27. Hasil: Hasil perhitungan uji Chi-Square
hubungan kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup diperoleh nilai signifikasi p-
value = 0,007 (p<0,05), sehingga kesimpulan ada hubungan antara kecerdasan
spiritual dengan kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner di RSUD Dr.
Moewardi. Simpulan: Simpulan penelitian ini adalah kecerdasan spiritual pada
penderita PJK adalah rendah, kualitas hidup pada penderita PJK adalah rendah.
Ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup pasien PJK.
Kata kunci : PJK, kecerdasan spiritual, kualias hidup

Abstract

Background: Background: The World Health Organization (WHO) says that
Coronary Heart Disease (CHD) disease is the first cause of death in the world.
CHD also became the number one killer disease in Indonesia. Srivastava's study,
quality of life in patients with low CHD. Improving the quality of life and
improving the quality of life is the ultimate goal of CHD and spiritual intelligence
interventions can make a person more able to interpret the life and have a positive
meaning in each event, so as to improve the quality of life. Some studies say that
patients with CHD have poor spiritual intelligence. Goal : The objective of this
study was to determine whether there is a correlation between spiritual
intelligence with the quality of life of patients have Coronary Heart Disease at
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Polyclinic Hospital of Dokter Moewardi Surakarta. Metode : This research used
descriptive correlative by using cross sectional approach. The instrument of this
study used a questionnaire adopted from the SISRI 24 spiritual intelligence
questionnaire and a cardiovascular quality questionnaire MacNew QLMI. Result :
Result: The result of calculation of Chi-Square test relation of spiritual
intelligence with quality of life obtained by significance value p-value = 0,007 (p
<0,05), so that conclusion there is relation between spiritual intelligence with
quality of life of patient of coronary heart disease at RSUD Dr. Moewardi.
Conclussion :The conclusion of this study is spiritual intelligence of CHD
patients is low, quality of life in patients with CHD is low. So there is a
relationship between spiritual intelligence with the quality of life of CHD patients
in Polyclinic Hospital of Dokter Moewardi Surakarta.
Keywords: CHD, spiritual intelligence, quality of life

1. PENDAHULUAN

Organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO)

menyebutkan bahwa penyakit Penyakit Jantung Koroner ( PJK) menduduki urutan

pertama penyebab kematian di dunia (WHO, 2017). Angka kematian yang

disebabkan oleh PJK di Indonesia cukup tinggi mencapai 1,25 juta jiwa jika populasi

penduduk Indonesia 250 juta jiwa, PJK juga menjadi penyakit mematikan nomer

satu di Indonesia (Kemenkes, 2014). Dalam rangka penurunan angka kesakitan,

angka kematian, angka kecacatan penyakit jantung dan pembuluh darah, harus

dilakukan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah secara terintegrasi dan

berkesinambungan, karena PJK memberikan dampak berupa gejala fisik dan

psikoemosional yang berdampak pada kualitas hidup.

Kualitas yang buruk pada beberapa penyakit kronis khususnya PJK ditunjukkan

dari beberapa penelitian di dunia. Penelitian yang dilakukan Srivastava, kualitas

hidup pada pasien yang menderita PJK cenderung tidak baik atau dapat dikatakan

bahwa  kualitas hidup pada PJK rendah (Srivasta, dkk. 2017). Penelitian kualitas

hidup pada PJK juga dilakukan oleh Morys dkk, dalam penelitiannya pasien dengan

PJK memiliki kualitas hidup yang rendah atau buruk. Penelitian ini juga

menyebutkkan bahwa kecemasan pada PJK tinggi (Morys, dkk  2016). Kualitas

hidup yang berhubungan dengan kesehatan dapat diartikan sebagai respon emosi dari

penderita terhadap aktifitas sosial, emosional, pekerjaan, hubungan antar keluarga,

rasa senang dan bahagia, adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan, adanya

kepuasan melakukan aktifitas fisik, sosial dan emosional. Kualitas hidup yang buruk
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akan menimbulkan berbagai permasalahan yang buruk pula pada kesehatan dan

kehidupan pasien.

Kualitas hidup menjadi indikasi keberhasilan terapi atau pengobatan pasien,

terutama pada pasien pasien yang menderita penyakit kronis, khususnya penderita

PJK. Dalam hal ini intervensi yang tepat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas

hidup atau meningkatkan kualitas hidup pada penderita penyakit kronis.

Peningkatan kualitas hidup dan perbaikan kualitas hidup merupakan tujuan akhir

dari intervensi pada penyakit kronis, khususnya penyakit PJK dan kecerdasan

spiritual dapat menjadikan seseorang lebih dapat memaknai kehidupan serta

memiliki makna positif pada setiap peristiwa, masalah, bahkan penderitaan yang

dialami sehingga mampu membangkitkan jiwanya, melakukan perbuatan dan

tindakan yang positif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ( Zohar dan

Marshall, 2007).  Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penderita PJK memiliki

kecerdasan spiritual yang buruk. Kecerdasan spiritual yang buruk yang ditunjukkan

oleh penderita PJK diantaranya adalah kecemasan dan depresi yang tinggi,

kurangnya kepercayaan diri tentang masa depan, dan kekhawatiran akan kematian

meningkat  (Nekouei dkk, 2014). Kecerdasan spiritual membantu seseorang dalam

mengahadapi masalah dan gangguan hidup (Kaheni, Haedar dan Nasiri, 2013 ).

Kecerdasan spiritual juga berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan

mental, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mental di masyarakat

(Ghana dkk, 2013). Kecerdasan spiritual membantu seseorang dalam mengahadapi

masalah dan gangguan hidup (Kaheni, Haedar dan Nasiri, 2013 ). Kecerdasan

spiritual juga berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental, serta

berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mental di masyarakat (Ghana dkk,

2013).

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang

hubungan kecerdasan spiritual dengan kualitas hidup pasien PJK di Poli Jantung

Rumah Sakit Dokter Moewardi Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan

penelitian deskriptif korelatif. Pendekatan waktu yang digunakan adalah cross

sectional yaitu penelitian digunakan untuk mempelajari dinamika korelasi antara

faktor-faktor resiko dengan cara pendekatan, pengamatan atau pengumpulan data

sekaligus pada suatu saat. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Dokter Moewardi
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(RSDM) dan waktu penelitian dilaksanakan  tanggal 5 januari sampai dengan 15

januari. .  Populasi pada penelitian ini adalah pasien PJK yang menjalani  kunjungan

perawatan di Poliklinik Jantung RSDM pada tahun 2017 yaitu sebanyak 268 pasien.

Besar sampel adalah 73. Metode penelitian menggunakan consecutive sampling.

Consecutive sampling adalah metode dengan memasukkan semua subjek yang

datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai

jumlah subjek yang diperlukan terpenuhi (Swarjana, 2016). Variabel terikat adalah

variabel yang dipengaruhi atau variabel ini akibat adanya varaiabel bebas. Variabel

terikat pada penelitian ini adalah kualitas hidup pasien PJK. Variabel bebas adalah

variabel yang mempengaruhi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan data demografi antara lain umur,

jenis kelamin, pendidikan, , pekerjaan, lama menderita, dilakukan analisa sebagai

berikut.

Dari 73 responden didapatkan hasil sebagian besar berumur  44 tahun sampai

dengan 56 tahun . Tingkat  kecerdasan  yang  rendah  dipengaruhi  oleh  beberapa

hal  salah satunya yaitu  umur  responden.  Urry  &  Gross  (2010)  mengemukakan

bahwa  meningkatnya umur seseorang akan diikuti oleh  penurunan   kemampuan

fisik,   kognitif,   dan   dimensi   sosial. Penurunan  kemampuan  kognitif  berdampak

pada  terjadinya  penurunan kemampuan  menganalisis  situasi  yang  dihadapi,

termasuk masalah kemampuan spiritual, responden yang masih sebagai  usia

produktif masih  kurang menerima akan cobaan yang dihadapinya termasuk

menderita jantug  koroner. Umur berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang,

semakin bertambahnya umur produktivitas menurun yang ditandai dengan

penurunan fungsi pada organ-organ tubuh , sehingga kualitas hidup rendah ( Ahmad,

2013).

Data jenis kelamin responden menunjukkan responden terbanyak yang berjenis

kelamin laki-laki Kenaikan  tekanan darah pada wanita dan pria selama menopause

berhubungan dengan penurunan hormon seks, dan kenaikan kadar kolesterol.

Hormon seks testoteron, estrogen, dan progesteron dibuat dari kolesterol. Bila tubuh

berhenti memproduksi untuk membuat hormon seks, tentu saja kolesterol akan

menumpuk. Kecerdasan spiritual  responden ditinjau dari jenis kelamin berdasarkan

hasil penelitian diketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan banyak dalam
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kategori rendah, namun laki-laki lebih banyak jumlahnya. Perempuan dalam hal

lebih mengunakan perasaannya terhadap penilaian kepada orang lain. Oleh karena

itu perempuan lebih peka dalam masalah menghargai, menghormati, termasuk

menerima kondisi diri responden yang sedang mendapat cobaan dengan penyakit

jantung koroner yang diberikan Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

hidup salah satunya  adalah jenis kelamin, pada penelitian Preto, dkk menyebutkan

bahwa pada wanita dengan menderita penyakit kronis memiliki kualitas hidup yang

lebih baik daripada laki-laki padahal keduanya memiliki fungsi fisik yang buruk,

tetapi pada laki-laki peran fisik dan peran emosional lebih buruk dibandingkan

wanita   ( Preto dkk, 2016).

Data tentang status pekerjaan menunjukkan hasil Pada penelitian diperoleh data

responden yang paling banyak yang bekerja  sebagai petani dan bekerja sebagai

pegawai swasta. Menurut Puspa (2009) Pada dasarnya bekerja merupakan suatu

kebutuhan. Dengan bekerja, keluarga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, baik

kebutuhan fisiologis dasar, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan

sejenisnya, namun seringkali orang yang bekerja menghabiskan waktunya untuk

bekerja, dan melupakan olah raga. Moons, Buds, Marquest dan De Gees (2004)

mengungkapkan bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi kualitas hidup.

Seseorang dengan pekerjaan yang mapan, seseorang dengan  status sebagai pelajar,

seseorang dengan tidak bekerja, dan seseorang yang tidak mampu bekerja memiliki

kualitas hidup yang berbeda.

Bedasarkan hasil penelitian diketahui sebagaian besar responden mengalami sakit

jantung koroner dalam 1 tahun terakhir. Terjadinya jantung koroner berkaitan

dengan factor risiko secara langsung maupun tidak langsung. Factor tidak lansung

seperti tekanan darah tinggi dan merokok, sedangkan factor tidak langsung seperti

diabetes mellitus (Soeharto, 2004). Brown (2006) menjelaskan insidensi penyakit

jantung koroner terjadi dengan tekanan darah melebihi 160/95 adalah lebih dari lima

kali daripada normotensif (tekanan darah 140/90 atau kurang).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui responden  dengan   kecerdasan spiritual

yang rendah.  Marshall (2007) menjelaskan kecerdasan spiritual untuk menempatkan

perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding

dengan yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa kecerdasan spiritual
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yang rendah  dapat dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan responden dalam

menilai makna hidup setelah menderita jantung koroner.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagian besar  responden dengan kualitas

hidup yang buruk. Kualitas hidup responden yang buruk  akan menyulitkan

responden untuk  mendapatkan percaya diri di dalam menilai dan menikmati hidup

meskipun menderita penyakit jantung koroner. Kualitas hidup menurut Fayers and

Machin (2007) adalah persepsi individu dalam hidup ditinjau dari konteks budaya

dan sistem nilai dimana mereka tinggal, hubungan dengan standar hidup, harapan,

kesenangan, dan perhatian mereka kompleks mencakup kesehatan fisik, status

psikologis, tingkat kebebasan, hubungan sosial, dan hubungan karakteristik

lingkungan

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rata-rata umur  responden adalah 50,47 tahun. sebagian besar respodnen

bejenis kelamin laki-laki, berpendidikan SMA, bekerja sebagai petani dan

pegawai swasta, dan masih mempunyai pasangan hidup.responden sebagian

besar  mempunyai kecerdasan spiritual yang rendah responden sebagian besar

mempunyai kualitas hidup yang  buruk. Ada hubungan kecerdasan spiritual

dengan kualitas hidup pasien Penyakit Jantung Koroner di Rumah Sakit Dokter

Moewardi Surakarta

4.2 Saran

Bagi Keluarga Anggota keluarga hendaknya untuk meningkatkan dukungan

keluarga kepada pasien jantung koroner secara penuh yang diharapkan pasien

lebih dapat mengendalikan diri, menerima cobaan sehingga diperoleh

kecerdasan spiritual yang semakin tinggi dan peningkatan kualitas hidupnya.

Bagi penderita diharapkan pasien tetap berusaha menjaga kesehatan diri dan

mengedalikan emosi, terus meningkatkan kualitas diri dalam beribadah dan

melakukan aktivitas dengan baik dan terukur sehingga dapat  meningkatkan

kualitas hidup Bagi rumah sakit, Rumah sakit hendaknya melakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan penyuluhan berbagai macam hal berkaitan dengan

masalah penyakit jantung koroner dan memberikan asuhan keperawatan dengan

memperhatikan nyeri, ansietas, dan dukungan sosial yang digunakan oleh

pasien jantung koroner untuk mencapai tujuan dan meningkatkan outcome
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keperawatan. Peneliti selanjutnya. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang

berhubungan dengan kualitas hidup pasien jantung koroner dengan

memperhatikan aspek yang lain seperti aspek fisik, aktivitas, spiritual.
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