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ABSTRAK 

HIV merupakan virus menyerang sel darah putih, sehingga  orang yang 

terserang tidak dapat melawan berbagai penyakit yang menyerang tubuhnya dan 

AIDS manifestasi stadium akhir infeksi HIV. Hampir 99% ODHA mengalami 

masalah secara fisik maupun psikologis seperti munculnya stress, permasalahan 

spiritual juga bisa dialami oleh ODHA seperti menyalahkan Tuhan dan menolak 

beribadah. Asuhan keperawatan yang diberikan kepada ODHA tidak bisa terlepas dari 

spiritualitas yang merupakan bagian integral dari interaksi perawat dengan pasien. 

Dampak tidak terpenuhinya kebutuhan spiritualitas menimbulkan manifestasi 

verbalisasi distress dan perubahan perilaku. Tujuan dari literature review ini 

adalah untuk mengidentifikasi intensitas spiritualitas pada ODHA. Pencarian 

database menggunakan Google Scholar dan Elseiver Science Direct. Kata kunci 

yang digunakan adalah HIV/AIDS, ODHA, dan spiritualitas, sedangkan pencarian 

jurnal internasional kata kunci yang digunakan HIV/AIDS, PLWHA, dan 

spirituality. Hasil pencarian diperoleh 149 artikel, selanjutnya disaring 

berdasarkan full text dan publication date 2015 – 2020 ditemukan 100 artikel. 

Dari 100 artikel ditinjau kembali terkait judul yang sesuai dengan kriteria inklusi 

dan eksklusi. Hasil pencarian diperoleh 15 artikel, selanjutnya dilakukan analisis 

tujuan, kesesuaian topik, metode penelitian yang digunakan, ukuran sampel, etik 

penelitian, hasil setiap artikel, serta keterbatasan artikel. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa intensitas spiritualitas pada ODHA berada pada intensitas 

spiritualitas rendah. ODHA dengan intensitas spiritualitas rendah cenderung mengalami 

keraguan dalam sistem keyakinannya dan penurunan hubungan sosial dengan sesama 

maupun diri sendiri. Dapat disimpulkan kebutuhan utama yang dibutuhkan ODHA 

adalah kebutuhan spiritualitas. Apabila kebutuhan spiritualitas dapat terpenuhi 

maka dapat mempengaruhi hidup dan ketaatan ODHA baik dalam melakukan 

terapi ARV maupun kualitas hidup ODHA. 

Kata kunci: HIV/AIDS, ODHA, Spiritualitas 
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ABSTRACT 

 

HIV is a virus that attacks leukocytes, so people who are attacked cannot fight 

various diseases that attack. AIDS manifestations of end-stage HIV infection. 

Nearly 99% of PLWHA experience physical and psychological problems, spiritual 

problems are also experienced by PLWHA such as blaming God and refusing to 

worship. Nursing care given to PLWHA cannot be separated from spirituality 

which is an integral part of nursing. The impact of not fulfilling spirituality results 

in the manifestation of verbal distress and behavior change. The purpose of this 

study is to identify the intensity of spirituality in PLWHA. Database search using 

Google Scholar and Elseiver Science Direct. The keywords used are HIV / AIDS, 

PLWHA, and spirituality. The results obtained 149 articles, then filtered based on 

full text and publication date 2015 - 2020 found 100 articles, then reviewed based 

on the title in accordance with the inclusion and exclusion criteria. The search 

results obtained 15 articles, then analyzed the objectives, topics, research 

methods, samples, research ethics, article results, and limitations of the article. 

The results showed that PLWHA were at a low intensity of spirituality. PLWHA 

with a low intensity of spirituality tend to experience doubts in their beliefs and a 

decline in social relations with others and themselves. Conclusion the main needs 

needed by PLHIV are the needs of spirituality. If the needs for spirituality can be 

fulfilled, it can affect the lives and obedience of PLWHA both in conducting ARV 

therapy and the quality of life of PLWHA. 

Keywords: HIV/AIDS, PLWHA, Spirituality 

 

PENDAHULUAN 

 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menyerang 

sel-sel darah putih atau sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga  orang yang 

terserang tidak dapat melawan berbagai jenis penyakit yang menyerang tubuhnya. 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dapat didefinisikan sebagai suatu 

sindrom atau kumpulan gejala penyakit dengan karakteristik defisiensi imun yang 

berat, dan merupakan manifestasi stadium akhir infeksi HIV (Katiandagho, 2017). 

Kejadian HIV/AIDS di dunia terus semakin meningkat. Secara epidemiologi 

kejadian HIV/AIDS telah meningkatkan angka kesakitan penduduk dan penyebab 

kematian penduduk pada usia muda. Kondisi HIV/ AIDS ini juga dapat merusak 
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tatanan sosial ekonomi, seperti keluarga dapat kehilangan pencari nafkah, biaya 

pengobatan meningkat, serta merupakan ancaman dalam pembangunan nasional 

Asia merupakan area yang diperkirakan memiliki laju infeksi HIV 

tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan dari WHO, tiga Negara yang memiliki laju 

infeksi HIV tertinggi di dunia adalah China, India, dan Indonesia. Ketiga Negara 

tersebut memiliki populasi penduduk terbesar di dunia (World Health 

Organization, 2017). Jumlah HIV di Indonesia pada tahun 2018 adalah 46.659 

dan jumlah AIDS pada tahun 2018 adalah sebanyak 10.190 kasus. Di Provinsi 

Bali jumlah HIV pada tahun 2018 adalah sebanyak 2.211, sedangkan jumlah 

AIDS yaitu sebanyak 549 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2019).  

Hampir 99% orang dengan HIV dan AIDS mengalami masalah baik secara 

fisik maupun psikologis antara lain muncul stress, penurunan berat badan, 

kecemasan, ganguan kulit, frustasi, bingung, penurunan gairah kerja, perasaan 

takut, perasaan bersalah, penolakan, depresi bahkan kecenderungan untuk bunuh 

diri. Orang dengan HIV/AIDS juga akan mengalami masalah pada sosial sebagai 

dampak adanya stigma dari penyakit ini. Hal ini disebakan karena penyakit ini 

identik dengan akibat perlakuan yang tidak bermoral (Sastra, Wahyudi, & 

Faradila, 2019). Permasalahan spiritual juga bisa dialami oleh penderita 

HIV/AIDS seperti menyalahkan Tuhan, menolak beribadah, beribadah tidak 

sesuai ketentuan, gangguan dalam beribadah maupun distress spiritual (Yusuf, 

2017). Dalam penelitian Amal & Khofsoh, (2018) disebutkan bahwa pasien yang 

memiliki ketidak beraturan dalam beragama atau terdapat gangguan hubungan 

dengan sang pencipta, maka akan menunjukkan rasa tidak berharga, tidak dicintai, 
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menurunnya tujuan hidup, ketidak bebasan serta rasa takut mati. Spiritualitas 

merupakan suatu kecenderungan untuk membuat makna hidup melalui hubungan 

intrapersonal, interpersonal, dan transpersonal dalam mengatasi berbagai masalah 

kehidupan. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan manusia untuk menghadapi 

penyimpangan sosial, kultural, ansietas, ketakutan, kematian, dan sekarat, 

keterasingan sosial serta filosofi kehidupan. Spiritual sebagai sumber internal 

dalam diri manusia, menjadi sangat penting dalam membangun filosofi hidup, 

memberikan makna dalam hubungan antara diri sendiri, orang lain, kelompok dan 

Tuhan (Yusuf, 2017). 

Asuhan keperawatan yang diberikan perawat kepada ODHA tidak bisa 

terlepas dari aspek spiritualitas yang merupakan bagian integral dari interaksi 

perawat dengan pasien. Perawat berupaya untuk membantu memenuhi kebutuhan 

spiritualitas ODHA sebagai bagian dari kebutuhan menyeluruh ODHA, antara lain 

dengan memfasilitasi kebutuhan spiritualitas ODHA. ODHA memerlukan strategi 

koping dalam menangani masalah spiritualitas. Adapun beberapa terapi yang 

dapat menjadi intervensi dalam keperawatan untuk pemenuhan kebutuhan 

spiritualitas adalah terapi spiritual DO’A yang merupakan sebuah proses 

spiritualitas manusia untuk menerima dan mengambil hikmah atas segala kejadian 

dalam hidupnya (Yusuf, 2017). Terapi pemenuhan kebutuhan spiritualitas 

selanjutnya yaitu konseling spiritualitas, hal ini dibuktikan oleh penelitian yang 

telah dilakukan oleh Hasanah, Ibrahim, & Sriati (2019) yang menunjukan hasil 

ada pengaruh antara efek konseling spiritualitas dengan kesehatan 

spiritualitualitas dalam kualitas hidup pada pasien dengan HIV/AIDS. Masalah 
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spiritual yang dialami akan dieksplorasi, sehingga mereka dapat menemukan 

makna, penggunaan spiritual, dan menyadari pentingnya spiritualitas dalam 

kesehatan 

Dampak tidak terpenuhinya kebutuhan spiritual dapat menimbulkan 

manifestasi berupa verbalisasi distress. Individu yang mengalami gangguan fungsi 

spiritual biasanya mengekspresikan distress yang dialami. Dia akan 

mengekspresikan kebutuhan untuk mendapatkan bantuan. Perubahan perilaku 

juga dapat merupakan manifestasi gangguan spiritual. Klien yang merasa cemas 

dengan hasil pemeriksaan, menunjukan kemarahan setelah mendengar hasil 

pemeriksaan, mungkin saja sedang menderita distress spiritual. ODHA juga dapat 

berprilaku mal-adaptif (Yusuf, 2017). 

Dengan dukungan teori dan literature review yang dilakukan maka peneliti 

tertarik untuk menggali lebih dalam identifikasi intensitas spiritualitas pada 

ODHA, karena melalui spiritual pasien yang mengalami penyakit, kehilangan dan 

stress, kekuatan spiritualitas dapat membantu individu tersebut menuju 

penyembuhan dan terpenuhinya tujuan hidup dapat melalui pemenuhan kebutuhan 

spiritual.Tujuan dari literature review ini adalah untuk mengidentifikasi intensitas 

spiritualitas pada orang dengan HIV/AIDS. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam literature review ini menggunakan strategi 

secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, 

pencarian melalui internet, tinjauan ulang artikel. Pencarian database yang 

digunakan meliputi Google Scholar dan Elseiver Science Direct. Kata kunci yang 
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digunakan dalam pencarian jurnal nasional adalah HIV/AIDS, ODHA, dan 

spiritualitas. Dalam pencarian jurnal internasional kata kunci yang digunakan 

adalah HIV/AIDS, People Living With HIV/AIDS (PLWHA), dan spirituality. 

Hasil pencarian diperoleh 149 artikel sesuai dengan kata kunci. Kemudian artikel 

yang didapatkan disaring berdasarkan full text dan publication date 2015 – 2020 

ditemukan 100 artikel. Dari 100 artikel ditinjau kembali terkait dengan judul yang 

sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dalam literature 

review ini adalah penelitian berbasis spiritualitas yang berkaitan dengan orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA), dan kriteria eksklusi adalah penelitian yang 

menggambarkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tanpa dipengaruhi unsur 

spiritualitas. Hasil pencarian diperoleh sebanyak 15 artikel, selanjutnya  artikel ini 

dilakukan analisis artikel melalui analisis tujuan, kesesuaian topik, metode 

penelitian yang digunakan, ukuran sampel, etik penelitian, hasil dari setiap 

artikel,serta keterbatasan yang terjadi. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Hasil Penelitian 

Tabel 1 

Hasil Analisis Jurnal 

 
Peneliti Judul Tujuan Sampel Metode Output 

Sulung & 

Asyura, 

(2019) 

The Analysis of 

Spirituality of 

Patients with 

HIV/AIDS in 

Taking Lessons 

and 

Self‑Acceptance 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk 

mengeksplorasi, 

menggambarkan, dan 

menafsirkan 

pengalaman 

spiritualitas untuk 

penerimaan diri pada 

Sampel sebanyak 10 

orang,  terdiri dari 5 

pria dan 5 wanita. 

Semua peserta 

beragama Islam 

dengan tingkat 

pendidikan mulai dari 

SMP hingga 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

dengan 

rancangan 

deskriptif. 

Penelitian ini 

mengidentifikasi dua tema 

yaitu: (1) dapat mengambil 

pelajaran dari penyakit 

mereka, dan (2) 

penerimaan diri sebagai 

orang yang hidup dengan 

HIV-AIDS. 
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pasien dengan 

HIV/AIDS. 

universitas. Umurnya 

berkisar 29-46 tahun. 

Hasanah, 

Ibrahim, & 

Sriati, (2019) 

Effects of 

Spiritual 

Counseling on 

Spiritual Health-

Quality of Life in 

Patients with 

HIV/AIDS 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji efek 

konseling spiritual pada 

kualitas kesehatan 

spiritual pada pasien 

dengan HIV/AIDS 

Sampel sebanyak 30 

ODHA pada kelompok 

eksperimen dan 30 

ODHA pada kelompok 

control, sehingga total 

sampel 60. Kriteria 

inklusi pemilihan 

sample pasien berusia 

18-40 tahun, mampu 

membaca dan menulis, 

dan bersedia mengikuti 

tahap konseling 

spiritual. 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain quasi-

eksperimental 

pretest-post test 

dengan 

kelompok 

kontrol. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan perbedaan 

yang signifikan dalam 

kualitas kesehatan spiritual 

antara kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen. 

Hasil paired t-test sebelum 

dan sesudah intervensi 

pada kelompok eksperimen 

menunjukkan nilai-p 

<0,05, sedangkan pada 

kelompok kontrol, nilai-p 

adalah >0,05. Setelah 

intervensi, nilai p pada 

kelompok eksperimen dan 

kontrol adalah <0,05, 

menunjukkan perbedaan 

yang signifikan antara 

kedua kelompok . Ada 

pengaruh antara efek 

konseling spiritualitas 

dengan Kualitas Kesehatan 

Spiritualitualitas Hidup 

pada Pasien dengan 

HIV/AIDS. 

Rohman, 

(2019) 

The Relationship 

between 

Knowledge and 

Spirituality with 

the Prevention 

Behavior of 

Infection 

Transmission in 

PLWHA 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi 

hubungan antara faktor-

faktor pengetahuan dan 

spiritualitas dengan 

perilaku pencegahan 

penularan HIV/AIDS 

oleh ODHA. 

Total sampel 100 

responden diperoleh 

melalui purposive 

sampling dengan 

kriteria responden 

sebagai ODHA, 

berusia di atas 18 

tahun, mampu menulis 

dan membaca, dalam 

keadaan sadar, dan 

Penelitian ini 

adalah deskritif 

Korelasional. 

Analisa data 

yang digunakan 

adalah Analisis 

univariat. Uji 

korelasi dengan 

menggunakan 

uji chisquare. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan  17 (70,8%) 

ODHA yang memiliki 

tingkat spiritualitas yang 

tinggi, berperilaku positif 

dalam mencegah penularan 

HIV/AIDS, sementara 74 

(97,4%) ODHA dengan 

tingkat spiritualitas sedang 

berperilaku positif dalam 
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bersedia berpartisipasi 

dalam penelitian. 

mencegah HIV/AIDS. 

Hasil uji diperoleh nilai p = 

0,001, yang menunjukan 

ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat 

spiritualitas dan perilaku 

pencegahan penularan 

HIV/AIDS, dengan 

demikian dapat 

disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat 

spiritualitas maka semakin  

baik perilaku pencegahan 

penularan HIV/AIDS pada 

ODHA. 

Pinho, (2017) Impaired 

Religiosity And 

Spiritual 

Distress In 

People Living 

With HIV/AIDS 

Penelitian ini bertujuan 

untuk memverifikasi 

kesimpulan diagnosa 

keperawatan, gangguan 

keagamaan dan tekanan 

spiritual pada orang 

yang hidup dengan 

HIV/AIDS. 

Sampel sebanyak 52 

ODHA yang telah 

terdiagnosis HIV lebih 

dari 1 tahun. Sampel 

minimal berusia 18 

tahun dan yang tidak 

memiliki gangguan 

kognitif atau gangguan 

neurologis yang dapat 

mengganggu 

partisipasi dalam 

wawancara. 

Penelitian ini 

menggunakan 

studi cross-

sectional 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Tekanan spiritualitas 

mencapai 73,1% (38) dan 

gangguan keagamaan 

mencapai 36,5%. 

Karakteristik utama yang 

menentukan tekanan 

spiritualitas adalah 

mengekspresikan 

kurangnya tujuan dalam 

hidup/mengekspresikan 

kurangnya makna dalam 

hidup (86,5%), sedangkan 

karakteristik utama 

gangguan keagamaan 

adalah kebutuhan 

memperbaiki keyakinan 

sebelumnya (92,3%). 

Zain, Saad, & 

Ramli, (2019) 

Level of 

Spirituality and 

Demographic 

Factors among 

People Living 

Penelitian ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi 

hubungan tingkat 

spiritualitas dengan 

faktor demografi  di 

Sampel berjumlah 34 

responden, dengan 

kriteria orang yang 

terinfeksi virus 

HIV/AIDS dan 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

kuantitatif . 

Metode analisis 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

mayoritas responden 

memiliki tingkat 

spiritulitas yang moderat 
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with HIV/AIDS antara orang yang hidup 

dengan HIV/AIDS 

(ODHA) di negara 

bagian Kelanta. 

bersedia berpartisipasi 

dalam penelitian. 

statistik 

deskriptif 

Uji korelasi 

dengan 

menggunakan 

uji Pearson  

Correlation.. 

18 (53%). Dapat 

disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat 

spiritual dengan faktor-

faktor demografis yang 

dipilih yaitu usia, 

pendapatan, jumlah 

tanggungan, dan lama 

infeksi. 

Warren & 

Miller, (2019) 

Experiences of 

Stigma and 

Spirituality of 

Older Black Men 

Living with HIV 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menginvestigasi 

pengalaman stigma 

HIV dan penggunaan 

spiritualitas di antara 

laki-laki tua berkulit 

hitam yang positif HIV 

yang tidur dengan laki-

laki. 

Sampel berjumlah 10 

orang laki-laki yang 

positif HIV, dengan 

kriteria berusia lebih 

dari 50 tahun, dapat 

mengidentifikasi diri 

sebagai orang Amerika 

hitam atau Afrika, laki-

laki berhubungan seks 

dengan laki-laki, dapat 

berbicara dan 

membaca bahasa 

Inggris, tidak memiliki 

gangguan mental atau 

kognitif yang parah. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

dengan 

rancangan 

deskriptif. Data 

dianalisis 

dengan 

menggunakan 

metode analisis 

data Van Kaam 

yang 

dimodifikasi. 

Penelitian ini 

mengidentifikasi tiga tema 

yaitu: (1) pengalaman 

stigma yang memperkuat 

penggunaan spiritual, (2) 

mendefinisikan 

spiritualitas sebagai konsep 

fungsional, (3) 

pemberdayaan diri melalui 

penggunaan spiritualitas. 

Sugiyanto, 

Tarigan, & 

Kusumanings

ih, (2018) 

Pengalaman 

Spiritualitas Doa 

Pasien 

HIV/AIDS Di 

RSUD 

Sawerigading 

Palopo Dengan 

Pendekatan 

Teori Calista 

Roy 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengeksplorasi 

pengalaman 

spiritualitas doa pada 

pasien HIV/AIDS di 

RSUD Sawerigading 

Kota Palopo dengan 

pendekatan Teori 

Calista Roy. 

Sampel pada penelitian 

ini yaitu sebanyak 4 

orang, semua berjenis 

kelamin laki-laki dan 

beragama Islam. 

Kriteria responden 

yaitu  bersedia ikut 

serta dalam penelitian 

dan bersedia 

menceritakan kembali 

pengalamannya 

dinyatakan dengan 

Desain 

penelitian 

mengunakan 

metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomenologi. 

Hasil penelitian ini 

mengidentifikasi tujuh 

tema yaitu: (1) proses 

berduka pada penderita 

HIV/AIDS, (2) dukungan 

keluarga pada penderita 

HIV/AIDS, (3) nilai 

HIV/AIDS bagi 

penderitanya, (4) cara 

mendekatkan diri pada 

Tuhan, (5) hakikat doa 

bagi penderita HIV/AIDS, 
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informed consent, 

pasien telah 

mengetahui atau 

didiagnosa positif 

menderita HIV/AIDS, 

usia antara 20-45 

tahun, tidak sedang 

dalam gangguan 

neurologis, pasien 

pernah dan sedang 

dirawat di RSUD 

Sawerigading Kota 

Palopo, dan mampu 

berkomunikasi 

menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik. 

(6) harapan terhadap 

kehidupan, dan (7) harapan 

terhadap pelayanan 

keperawatan. 

Chaiyasi, 

(2020) 

Predicting 

Factors of 

Spiritual Well-

being among 

People Living 

with HIV/AIDS 

Penelitian ini bertujuan 

untuk memeriksa 

kesejahteraan spiritual 

dan memprediksi faktor 

kesejahteraan spiritual 

di antara orang yang 

hidup dengan 

HIV/AIDS (ODHA).  

 

Sampel sebanyak 138 

responden. Dengan 

kriteria pasien dengan 

HIV/AIDS, Usia ≥ 20-

60 tahun, beragama 

Buddha, dapat 

berkomunikasi dengan 

baik, mau 

berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini 

adalah deskritif 

Korelasional. 

Uji korelasi 

dengan 

menggunakan 

Pearson 

product-moment 

correlation. 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

kesejahteraan spiritual 

secara keseluruhan berada 

pada tingkat tinggi. Faktor-

faktor yang berhubungan 

dengan kesejahteraan 

spiritual adalah praktik 

keagamaan. dukungan 

social, depresi,dan 

harapan. 

Amal & 

Khofsoh, 

(2018) 

Potret 

Kebutuhan 

Spiritual Pasien 

HIV/AIDS 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi 

kebutuhan spiritualitas 

pasien HIV/AIDS. 

Sampel sebanyak 85 

ODHA. Berusia di atas 

18 tahun, mampu 

menulis dan membaca, 

dalam keadaan sadar, 

dan bersedia 

berpartisipasi dalam 

penelitian. 

Desain 

penelitian ini 

yaitu deskriptif 

kuantitatif, 

menggunakan 

pendekatan 

cross sectional 

study. 

Hasil penelitian terhadap 

85 responden menunjukan 

bahwa responden dalam 

penelitian ini dominan 

pada indikator kebutuhan 

agama/religi dengan nilai 

(2,15). Sedangkan 

kebutuhan eksistensi 

menjadi kebutuhan dengan 

rerata paling rendah 
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dengan nilai (1,76). 

Aziza & 

Payapo, 

(2015) 

Makna 

Spritualitas Pada 

Klien HIV/AIDS  

Di Rsud Dr. M. 

Haulussy Ambon   

Penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan 

pengalaman spritualitas 

klien HIV/AIDS. 

Sampel sebanyak 7 

responden. Dengan 

kriteria: bersedia ikut 

serta dalam penelitian 

dan bersedia 

menceritakan kembali 

pengalamannya 

dinyatakan dengan 

informed consent, 

pasien telah 

mengetahui positif 

menderita HIV/AIDS, 

usia 20-60 tahun, tidak 

sedang dalam keadaan 

menderita gangguan 

neurologis, tidak 

sedang mengalami 

kondisi sakit berat, 

mampu berkomunikasi 

dengan menggunakan 

bahasa Indonesia 

secara jelas. 

Metode yang 

digunakan 

adalah kualitatif 

fenomenologid 

engan desain 

deskriptif 

eksploratif. 

Hasil penelitian 

mengidentifikasi 5 tema, 

yaitu 1) Lebih dekat 

kepada Tuhan, 2) hidup 

lebih berharga, 3) 

Menyadari Kekuasaan 

Tuhan, 4) butuh dukungan 

dari orang terdekat 5) 

mempunyai harapan untuk 

hidup yang lebih baik di 

hari depan. 

Superkerti, 

Astuti, & 

Lestari, 

(2016) 

Hubungan 

Antara Tingkat 

Spiritualitas 

Dengan  

TingkatKualitas 

Hidup Pada 

Pasien 

HIV/AIDS  Di 

Yayasan Spirit 

Paramacitta 

Denpasar 

 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah (1) 

mengidentifikasi 

karakteristik responden 

HIV/AIDS, (2) 

mengidentifikasi  

tingkat spiritualitas 

pasien dengan 

HIV/AIDS, (3) 

mengidentifikasi 

tingkat kualitas hidup 

pasien dengan 

HIV/AIDS, (4) 

menganalisis hubungan 

Sampel sebanyak 45 

ODHA. Berusia di atas 

18 tahun, mampu 

menulis dan membaca, 

dalam keadaan sadar, 

dan bersedia 

berpartisipasi dalam 

penelitian. 

Penelitian ini 

adalah deskritif 

Korelasional. 

Analisa data 

yang digunakan 

adalah analisa 

Analisis 

Univariat. Uji 

korelasi dengan 

menggunakan 

uji rank 

spearman 

dengan tingkat 

kemaknaan a = 

Tingkat spiritualitas Pasien 

HIV/AIDS sebagian besar 

memiliki spiritualitas 

rendah yaitu sebanyak 24 

orang (53%). Dapat 

diartikan bahwa semakin 

tinggi tingkat spiritualitas 

yang dialami pasien 

HIV/AIDS maka semakin 

tinggi tingkat kualitas 

hidup yang dialami pasien 

HIV/AIDS dengan nilai 

p<0,05. 
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antara tingkat 

spiritualitas dengan 

tingkat kualitas hidup 

pasien dengan 

HIV/AIDS. 

0,05.  

Sastra, 

Wahyudi, & 

Faradila, 

(2019) 

Hubungan 

Kesehatan 

Spiritual Dengan 

Kualitas Hidup 

Orang Dengan 

HIV/AIDS Di 

Yayasan Lantera 

Minangkabau 

Support Padang 

 

 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui hubungan 

antara kesehatan 

spiritual dengan 

kualitas hidup orang 

dengan HIV/AIDS. 

Sampel sebanyak 50 

orang dengan 

HIV/AIDS yang aktif 

dalam kegiatan di 

Yayasan Lantera 

Minangkabau Support 

Padang. 

Deskriptif 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional 

study. Data 

dianalisis secara 

univariat 

menggunakan 

uji chi square 

dengan tingkat 

kepercayaan 

(CI) 95 % 

dengan nilai α = 

0,05. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 60% 

responden memiliki 

kesehatan spiritual buruk 

dan 40% responden 

memiliki kesehatan 

spiritual baik. Hasil uji 

statistik didapatkan ada 

hubungan kesehatan 

spiritual dengan kualitas 

hidup orang dengan 

HIV/AIDS. Berdasarkan 

hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa orang 

dengan HIV/AIDS dengan 

kesehatan spiritual buruk 

cenderung memiliki 

kualitas hidup buruk, 

sedangkan orang dengan 

HIV/AIDS dengan 

kesehatan spiritual baik 

memiliki kualitas hidup 

baik. 

Baidowi, 

Khotima, & 

Andayani,  

(2020) 

Hubungan 

Dukungan Sosial 

dan Spiritual 

Penderita 

HIV/AIDS 

dengan Kualitas 

Hidup  Penderita 

HIV/AIDS 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengetahui 

hubungan dukungan 

sosial dan spiritual 

penderita HIV/AIDS 

dengan kualitas hidup 

penderita HIV/AIDS. 

Sampel pada penelitian 

ini yaitu sebanyak 43 

responden dengan 

menggunakan tekhnik 

total sampling. 

Desain 

penelitian yang 

digunakan 

adalah metode 

Korelasi 

Observasi, 

dengan 

pendekatan 

Cross Sectional. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

dukungan spiritual kategori 

sedang sebanyak 24 orang 

(55,81%). Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang 

signifikan antara variabel 

spiritual dan kualitas 
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Uji korelasi 

dengan 

menggunakan 

uji rank 

spearman. 

hidup. Sehingga hubungan 

kedua variabel tersebut 

bersifat searah, dengan 

demikian dapat diartikan 

bahwa semakin baik 

dukungan spiritual maka 

kualitas hidup juga akan 

semakin baik. 

Prameswari, 

(2018) 

Hubungan 

Tingkat Spiritual 

Dengan Kualitas 

Hidup Orang 

Dengan 

HIV/AIDS Di 

Yayasan Angel 

Heart  Kota 

Batam Tahun 

2017 

Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui 

hubungan tingkat 

spiritual dengan 

kualitas hidup orang 

dengan HIV/AIDS. 

Sampel sebanyak 50 

ODHA, dengan kriteria 

bisa menulis dan 

membaca, dalam 

keadaan sadar, dan 

bersedia berpartisipasi 

dalam penelitian. 

Metode 

penelitian ini 

adalah analitik 

observasional 

dengan 

pendekatan 

Cross Sectional. 

Uji statistik 

yang digunakan 

adalah uji 

chisquare. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

responden memiliki tingkat 

spiritual yang kurang 60% 

dan kualitas hidup yang 

kurang 56%. Dapat 

disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara tingkat 

spiritual dengan kualitas 

hidup orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA). 

Mawarti, 

(2016) 

Using Spiritual 

Relaxation as a 

Nursing 

Intervention to 

Improve Quality 

of Life and CD4 

Cells in 

HIV/AIDS 

Patient 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk 

mengkonfirmasi bahwa 

relaksasi spiritual dapat 

meningkatkan kualitas 

hidup dan jumlah sel 

CD4 pasien HIV/AIDS. 

Sampel sebanyak 20 

responden pasien 

HIV/AIDS. Dengan 

kriteria mereka aktif di 

organisasi nirlaba 

Jombang Care Center. 

Desain 

penelitian 

menggunakan 

Quasy 

Experimental. 

Desain 

pendekatan 

desain 

kelompok 

kontrol pretest-

posttest acak. 

Analisis statistik 

digunakan 

independent t-

tes dan paired t-

test dengan 

tingkat 

signifikansi P 

Hasil penelitian ini 

menyatakan pada hasil 

kualitas hidup ada 

perbedaan yang signifikan  

kelompok perlakuan 

sebelum dan sesudah 

relaksasi spiritualitas 

dengan nilai P <0,05. Pada 

hasil CD4 ada perbedaan 

pada kelompok perlakuan 

sebelum dan sesudah 

relaksasi spiritualitas 

dengan nilai p = 0,004 . 

Maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh efek 

relaksasi spiritualitas pada 

kualitas hidup dan sel CD4 

pasien HIV / AIDS. 
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<0,05.  

 

 

 

Diskusi Hasil 

Keyakinan spiritual akan berupaya mempertahankan keharmonisan, 

keselarasan dengan dunia luar. Berjuang untuk menjawab atau mendapatkan 

kekuatan ketika sedang  menghadapi penyakit fisik, stres emosional, keterasingan 

sosial, bahkan ketakutan menghadapi ancaman kematian. Keyakinan spiritual 

sangat penting bagi perawat karena dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan 

perilaku perawatan diri klien. Kesadaran akan konsep ini melahirkan keyakinan 

dalam keperawatan bahwa pemberian asuhan keperawatan hendaknya bersifat  

holistik,  tidak saja memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memenuhi psikologis, 

sosial, kultural dan spiritual klien (Yusuf, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sulung & Asyura 

(2019) yang berjudul The Analysis of Spirituality of Patients with HIV/AIDS in 
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Taking Lessons and Self‑Acceptance  hasil penelitian ini mengidentifikasi dua 

tema yaitu: (1) dapat mengambil pelajaran dari penyakit mereka, hal menunjukan 

bahwa praktik ibadah dan nilai-nilai spiritual yang diyakini oleh ODHA sebagian 

besar berubah setelah mengetahui diagnosis HIV/ AIDS. (2) penerimaan diri 

sebagai orang yang hidup dengan HIV-AIDS. Respon saat pertama kali 

mengetahui bahwa dirinya terinfeksi HIV adalah  terkejut, takut, malu, menyesal, 

ditolak, kecewa dan marah. Respon tersebut sangat wajar karena stigma dan 

diskriminasi terhadap ODHA yang masih sangat kuat karena kurangnya 

pengetahuan yang benar tentang HIV/AIDS di masyarakat.  

Salah satu strategi intervensi untuk meningkatkan kesehatan spiritualitas 

adalah melakukan konseling spiritualitas. Masalah spiritual yang dialami akan 

dieksplorasi, sehingga mereka dapat menemukan makna, penggunaan spiritual, 

dan menyadari pentingnya spiritualitas dalam kesehatan. Berdasarkan hasil 

penelitian pada jurnal kedua yang telah dilakukan oleh Hasanah, Ibrahim, & Sriati 

(2019), yang berjudul Effects of Spiritual Counseling on Spiritual Health-Quality 

of Life in Patients with HIV/AIDS hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan 

yang signifikan kualitas kesehatan spiritual antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Hasil evaluasi penerapan konseling spiritual menunjukkan 

bahwa semua responden dapat secara terbuka berbagi pengalaman dan masalah 

mereka yang berkaitan dengan spiritualitas. Sebagian besar sadar bahwa penyakit 

HIV telah diderita karena perilaku menyimpang sebelumnya. Mereka ingin 

mengubah perilaku ke arah yang lebih baik dengan hidup sehat dan aktivitas 

seperti biasa dan semua responden berusaha menyerah dan menerima penyakit. 
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Hal ini dibuktikan oleh ODHA melakukan perawatan rutin di klinik. Penelitian ini 

telah membuktikan bahwa konseling spiritual memiliki pengaruh positif pada 

peningkatan kualitas kesehatan spiritual pada pasien HIV/AIDS. 

Pada penelitian Rohman (2019), yang berjudul The Relationship between 

Knowledge and Spirituality with the Prevention Behavior of Infection 

Transmission in PLWHA. Penelitian ini menunjukan hasil 17 (70,8%) ODHA 

yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, berperilaku positif dalam 

mencegah penularan HIV/AIDS, sementara 74 (97,4%) ODHA dengan tingkat 

spiritualitas sedang berperilaku positif dalam mencegah HIV/AIDS. Hasil uji 

menunjukan ada hubungan yang signifikan antara tingkat spiritualitas dan 

perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi tingkat spiritualitas maka semakin  baik perilaku 

pencegahan penularan HIV/AIDS pada ODHA. ODHA dapat berisiko tinggi 

menularkan HIV, baik secara sadar maupun tidak sadar. Faktor-faktor yang 

berperan dalam penularan HIV secara sadar, yaitu respons lingkungan yang 

negatif, termasuk keluarga ODHA dapat memancing kemarahan ODHA dan 

mendorong penularan virus secara sengaja. Keterlibatan nilai-nilai spiritual 

sebagai landasan iman yang akan membentengi diri dari perilaku yang berisiko 

tertular dan menularkan HIV ke dan dari orang lain di sekitarnya. 

Pada jurnal keempat oleh Pinho (2017), yang berjudul Impaired 

Religiosity And Spiritual Distress In People Living With HIV/AIDS  memiliki 

hasil penelitian yaitu tekanan spiritualitas responden mencapai 73,1% dengan 

karakteristik utama yang menentukan tekanan spiritualitas adalah 
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mengekspresikan kurangnya tujuan dalam hidup atau mengekspresikan kurangnya 

makna dalam hidup (86,5%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan agama dan 

spiritual dapat membantu ODHA dalam memerangi penyakit dan stigma sosial, 

yang memperkuat bahwa penggunaan diagnosis keperawatan dan intervensi dapat 

berkontribusi pada peningkatan perawatan yang diberikan kepada pasien ini.  

Spiritualitas sering didefinisikan sebagai hal-hal non-material yang 

membantu pencarian menemukan makna hidup dan hubungan lebih dari diri 

individu. Pada jurnal kelima yang telah dilakukan oleh Zain, Saad, & Ramli 

(2019), yang berjudul Level of Spirituality and Demographic Factors among 

People Living with HIV/AIDS. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas 

responden memiliki tingkat spiritualitas moderat (53%), penelitian ini juga 

menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat spiritual 

dengan faktor-faktor demografis yang dipilih yaitu usia, pendapatan, jumlah 

tanggungan, dan lama infeksi. Tingkat spiritualitas yang moderat dapat 

disebabkan karena cara hidup responden yang masih melekat pada budaya lokal 

serta hidup dengan keluarga. Penerimaan dan dukungan keluarga memainkan 

peran penting dalam spiritualitas seseorang termasuk orang yang hidup dengan 

HIV / AIDS. 

Pada jurnal keenam  yang telah dilakukan oleh Warren & Miller (2019), 

yang berjudul Experiences of Stigma and Spirituality of Older Black Men Living 

with HIV. Dalam penelitian ini mengidentifikasi tiga tema yaitu (1) pengalaman 

stigma yang memperkuat penggunaan spiritual, (2) mendefinisikan spiritualitas 

sebagai konsep fungsional, (3) pemberdayaan diri melalui penggunaan 
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spiritualitas. Sebagian besar ODHA memandang spiritualitas sebagai pilihan 

pribadi dengan kekuatan pribadi. Pada penelitian ini ODHA percaya bahwa 

menggunakan spiritualitas memberikan mereka rasa kepercayaan dan kedekatan 

dengan kekuatan yang lebih tinggi untuk membimbing mereka dalam menjalani 

hidup dengan HIV dan mengatasi stigma. Ketika ODHA dihadapkan dengan 

stigma negatif, ODHA mengatasi hal tersebut dalam praktik spiritual seperti doa, 

meditasi, dan menggunakan penasihat kesehatan mental untuk menangani masa-

masa sulit dengan stigma. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian jurnal ketujuh 

yang telah dilakukan oleh Sugiyanto, Tarigan, & Kusumaningsih (2018) yang 

berjudul Pengalaman Spiritualitas Doa Pasien HIV/AIDS Di RSUD Sawerigading 

Palopo Dengan Pendekatan Teori Calista Roy. Hasil penelitian ini 

mengidentifikasi tujuh tema yaitu: (1) proses berduka pada penderita HIV/AIDS, 

(2) dukungan keluarga pada penderita HIV/AIDS, (3) nilai HIV/AIDS bagi 

penderitanya, (4) cara mendekatkan diri pada Tuhan, (5) hakikat doa bagi 

penderita HIV/AIDS, (6) harapan terhadap kehidupan, dan (7) harapan terhadap 

pelayanan keperawatan. Aspek spiritualitas dan doa tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan setiap orang, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit. Aspek ini 

berhubungan erat dengan proses penyembuhan khususnya pada pasien 

HIV/AIDS. Kebutuhan spiritual dianggap amat sangat dibutuhkan pada pasien 

adalah berdoa, baik untuk diri sendiri maupun didoakan oleh orang lain. Apabila 

aspek spiritual yang dipenuhi dengan baik, maka akan berimbas kepada tingkat 

kepatuhan pasien dalam menjalani perawatan, yang pada ujungnya akan 

meningkatkan imunitas tubuh untuk mempercepat proses regenerasi sel. 
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Upaya meningkatkan dan mempertahankan keselarasan atau harmoni 

dengan dunia luar, mendapatkan kembali kekuatan serta kepercayaan diri untuk 

menghadapi stress, penyakit fisik, maka aspek spiritualitas sangat penting. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chaiyasi (2020) berjudul Predicting Factors of 

Spiritual Well-being among People Living with HIV/AIDS. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa kesejahteraan spiritual secara keseluruhan berada pada tingkat 

tinggi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan spiritual adalah 

praktik keagamaan. dukungan social, depresi,dan harapan. Hal ini di dukung oleh 

jurnal penelian kesembilan yang dilakukan oleh Amal & Khofsoh (2018) yang 

berjudul Potret Kebutuhan Spiritual Pasien HIV/AIDS. Hasil penelitian ini 

terhadap 85 responden menunjukan bahwa responden dalam penelitian ini 

dominan pada indikator kebutuhan agama/religi dengan nilai (2,15). Sedangkan 

kebutuhan eksistensi menjadi kebutuhan dengan rerata paling rendah dengan nilai 

(1,76). Dalam penelitian ini menunjukan bahwa hal yang paling dibutuhkan oleh 

ODHA dominan pada indikator kebutuhan agama/religi, karena dengan keyakinan 

beragama tersebut mereka dapat meredakan konflik batin serta mendapatkan 

kedamaian.  

Pada penelelitian yang telah dilakukan oleh Aziza & Payapo (2015), yang 

berjudul Makna Spritualitas Pada Klien HIV/AIDS  Di RSUD Dr. M. Haulussy 

Ambon. Hasil penelitian ini mengidentifikasi 5 tema, yaitu 1) Lebih dekat kepada 

Tuhan, 2) hidup lebih berharga, 3) Menyadari Kekuasaan Tuhan, 4) butuh 

dukungan dari orang terdekat 5) mempunyai harapan untuk hidup yang lebih baik 

di hari depan. Menyadari pentingnya aspek spiritualitas dapat membantu perawat 
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profesional untuk menciptakan ikatan kepercayaan yang lebih besar dengan 

pasien, memungkinkan strategi koping religius dibentuk untuk membantu ODHA 

memenuhi kebutuhan spiritualitasnya. 

Kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS juga dipengaruhi oleh aspek 

spiritualitas, dimana spiritualitas sebagai kontributor penting untuk kesejahteraan. 

Spiritual diantara orang HIV/AIDS dianggap sebagai jembatan antara 

keputusasaan dan kebermaknaan dalam hidup. Hal ini dibuktikan oleh beberapa 

penelitian yang telah dilakukan yaitu pada jurnal kesebelas yang dilakukan oleh 

Superkerti, Astuti, & Lestari, (2016), yang berjudul Hubungan Antara Tingkat 

Spiritualitas Dengan  Tingkat Kualitas Hidup Pada Pasien HIV/AIDS  Di 

Yayasan Spirit Paramacitta Denpasar. Dalam penelitian ini menunjukan hasil 

Tingkat spiritualitas Pasien HIV/AIDS sebagian besar memiliki spiritualitas 

rendah yaitu sebanyak 24 orang (53%). Dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

tingkat spiritualitas yang dialami pasien HIV/AIDS maka semakin tinggi tingkat 

kualitas hidup yang dialami pasien HIV/AIDS dengan nilai p<0,05. Jurnal yang 

dilakukan oleh Sastra, Wahyudi, & Faradila (2019) yang berjudul Hubungan 

Kesehatan Spiritual Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS Di 

Yayasan Lantera Minangkabau Support Padang. Dalam penelitian ini menunjukan 

hasil penelitian bahwa 60% responden memiliki kesehatan spiritual buruk dan 

40% responden memiliki kesehatan spiritual baik. Hasil uji statistik didapatkan 

ada hubungan kesehatan spiritual dengan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa orang dengan 

HIV/AIDS dengan kesehatan spiritual buruk cenderung memiliki kualitas hidup 
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buruk, sedangkan orang dengan HIV/AIDS dengan kesehatan spiritual baik 

memiliki kualitas hidup baik. 

Pada jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Baidowi, Khotima, & 

Andayani (2020), yang berjudul Hubungan Dukungan Sosial dan Spiritual 

Penderita HIV/AIDS dengan Kualitas Hidup Penderita HIV/AIDS. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa dukungan spiritual kategori sedang sebanyak 24 

orang (55,81%). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara variabel spiritual dan kualitas hidup. Sehingga hubungan kedua 

variabel tersebut bersifat searah, dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin 

baik dukungan spiritual maka kualitas hidup juga akan semakin baik. Pada jurnal 

yang telah dilakukan oleh Prameswari (2018), berjudul Hubungan Tingkat 

Spiritual Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan HIV/AIDS Di Yayasan Angel 

Heart  Kota Batam Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

responden memiliki tingkat spiritual kurang 60% dan kualitas hidup yang kurang 

56%. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat spiritual dengan 

kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS (ODHA). 

Terapi modalitas keperawatan dapat digunakan sebagai manajemen 

alternatif pengobatan non-farmakologis dalam mengatasi masalah kualitas hidup 

ODHA. Salah satu intervensi yang digunakan adalah relaksasi spiritualitas. Terapi 

relaksasi dapat dilakukan dengan memasukkan elemen keyakinan akan 

spiritualitas. Terapi ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang percaya pada sesuatu 

dan bisa dipraktikkan oleh agama apa pun. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Mawarti (2016), yang berjudul Using Spiritual Relaxation as a 
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Nursing Intervention to Improve Quality of Life and CD4 Cells in HIV/AIDS 

Patient. Hasil penelitian ini menyatakan pada hasil kualitas hidup ada perbedaan 

yang signifikan  kelompok perlakuan sebelum dan sesudah relaksasi spiritualitas 

dengan nilai P <0,05. Pada hasil CD4 ada perbedaan pada kelompok perlakuan 

sebelum dan sesudah relaksasi spiritualitas dengan nilai p = 0,004 . Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh efek relaksasi spiritualitas pada kualitas hidup 

dan sel CD4 pasien HIV / AIDS. 

Intensitas spiritualitas adalah cara individu memahami keberadaan 

maupun pengalaman mengenai spiritualitas yang terjadi pada dirinya. 

Berdasarkan hasil literature review jurnal yang telah dilakukan menunjukan 

bahwa secara keseluruhan intensitas spiritualitas pada ODHA berada pada 

intensitas spiritualitas rendah. Berdasarkan hasil analisis jurnal, ODHA dengan 

intensitas spiritualitas rendah cenderung mengalami keraguan dalam sistem 

keyakinannya dan penurunan hubungan sosial dengan sesama maupun diri 

sendiri. Karakteristik ODHA yang memiliki intensitas spiritualitas rendah 

munurut penelitian yang telah dilakukan oleh Pinho, (2017) adalah  

mengekspresikan kurangnya tujuan dalam hidup/mengekspresikan kurangnya 

makna dalam hidup. 

ODHA yang berada pada intensitas spiritualitas sedang biasanya pasrah 

dengan segala yang ada di hidup yang dijalaninya. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan ODHA pasrah dengan keadaan yang ada, beberapa merasa kesepian atau 

sudah kehilangan keluarga, merasa hanya bisa menjadi beban keluarga , tidak 

diperhatikan dan diduakan oleh anak-anaknya. Intensitas spiritualitas tinggi bisa 
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tercipta dengan adanya pemaknaan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai 

tersebut dapat dibangun tidak hanya pemaknaan hubungan vertikal dengan Tuhan 

tapi juga dengan adanya pemaknaan terhadap hubungan horizontal terhadap 

sesama dan terhadap diri sendiri. Intensitas spiritualitas yang tinggi menjalani 

hidupnya dengan tenang, menganggap kematian adalah bagian dari proses hidup, 

aktivitas spiritual yang makin terintegrasi. Individu yang memiliki tingkat 

spiritualitas tinggi merasa mempunyai keterampilan sosial yang lebih baik dan 

berkontribusi pada perilaku prososial. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan intensitas spiritualitas pada 

ODHA adalah praktik keagamaan, dukungan sosial, harapan, dan pengalaman 

hidup yang sebelumnya. Intensitas spiritualitas rendah memiliki karakteristik 

utama yaitu mengekspresikan tujuan dalam hidup, dan mengekspresikan 

kurangnya makna dalam hidup. Kekuatan intensitas spiritualitas dapat membantu 

ODHA menuju kepada tingkat kepatuhan ODHA dalam menjalani perawatan, dan 

menemukan makna baru dalam kehidupan akan memfasilitasi ODHA untuk 

pengampunan terhadap dirinya sendiri. Pemenuhan kebutuhan spiritual 

merupakan hal yang sangat sulit pada ODHA, oleh karena itu perawat dapat 

berperan penting untuk memenuhi kebutuhan spiritual ODHA.  

Artikel mengenai intensitas spiritualitas pada ODHA yang terpublikasi 

masih belum banyak, namun evidence yang ditemukan dari artikel sudah cukup 

kuat karena artikel yang ditampilkan merupakan artikel yang terpublikasi dari 

literature yang baik, resmi serta sudah dilakukan peer review sebelum 

dipublikasikan. Kualitas dan bukti yang ditampilkan pada artikel sudah cukup 
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kuat, hanya saja masih dibutuhkan penelitian lanjutan dengan terapi untuk 

menangani permasalahan pada spiritualitas untuk membuktikan efektifitas 

kebutuhan spiritualitas apabila sudah terpenuhi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil literature review tentang identifikasi intensitas 

spiritualitas pada ODHA dapat disimpulkan bahwa ODHA berada pada intensitas 

spiritualitas rendah. Intensitas spiritualitas rendah cenderung mengalami keraguan 

dalam sistem keyakinannya dan penurunan hubungan sosial dengan sesama 

maupun diri sendiri. ODHA yang berada pada intensitas spiritualitas sedang 

biasanya pasrah dengan segala yang ada di hidup yang dijalaninya. Sedangkan 

intensitas spiritualitas tinggi bisa tercipta dengan adanya pemaknaan terhadap 

nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai tersebut dapat dibangun tidak hanya 

pemaknaan hubungan vertikal dengan Tuhan tapi juga dengan adanya pemaknaan 

terhadap hubungan horizontal terhadap sesama dan terhadap diri sendiri. 

Kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh ODHA adalah kebutuhan spiritualitas. 

Apabila kebutuhan spiritualitas dapat terpenuhi maka dapat mempengaruhi hidup 

dan ketaatan ODHA baik dalam melakukan terapi ARV maupun kualitas hidup 

ODHA. 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil literature review adalah 

perawat atau tenaga kesehatan lain, diharapkan memperhatikan pemenuhan 

kebutuhan spiritualitas ODHA dimulai dari pengkajian aspek spiritualitas pada 

ODHA hingga menjadi sebagai salah satu bentuk intervensi untuk memenuhi 

kebutuhan spiritualitas pada ODHA. Pemberian edukasi atau bimbingan tentang 
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cara memenuhi kebutuhan spiritual juga perlu diberikan kepada ODHA. Adapun 

untuk penelitian lebih lanjut yakni mengenai faktor lainnya yang berhubungan 

dengan kebutuhan spiritual ODHA dapat dilakukan kajian lebih mendalam, serta 

menggunakan area dan sample yang lebih luas. 
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