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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan ilmu keperawatan, sangat penting untuk 

membentuk perawat-perawat yang profesional. Dengan demikian diperlukan 

suatu sistem pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada perkembangan 

ilmu pengetahuan serta sesuai kebutuhan masyarakat (Febriyani, 2014). 

Dalam sistem pendidikan memerlukan penilaian dasar ketrampilan klinis 

yang juga merupakan program dari sarjana keperawatan. Ketrampilan klinis 

laborarorium digunakan untuk memungkinkan mahasiswa perawat berlatih dan 

mengembangan kompetensi dalam ketrampilan klinis, demi untuk 

mempersiapkan diri mereka sebelum praktik klinik serta untuk menilai 

perkembangan ketrampilan meraka (Rush et al., 2014). 

Penilaian ketrampilan klinis dapat menggunakan metode evaluasi 

pembelajaran yang tepat agar kompetensi dapat tercapai, salah satunya dapat 

menggunakan Objective Structure Clinical Examinatin (OSCE) (Rush et al., 

2014). OSCE pertama kali diperkenalkan oleh Harden pada tahun 1975 di 

Skotlandia, hingga saat ini  digunakan untuk menguji skill mahasiswa 

kedokteran gigi (Hofer et al., 2012), farmasi (Awaisu, Mohamed & Al-Efan 

2007), kebidanan (Wahyuni, 2012) dan juga keperawatan (Esswi, Badawy & 

Shaliabe, 2013). 
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OSCE adalah metode untuk menilai berbagai kompetensi klinik (skill) 

yang dipelopori oleh profesi medis (Harden dan Gleeson, 1979 dalam Brosnan 

et al., 2006), OSCE ini digunakan untuk mengetaui  performa praktik (shows 

how) bukan hanya mengetahui teorinya saja tetapi tahu dan bisa menunjukkan 

perfomanya dengan baik (knows and knows how). Metode ini dirancang untuk 

menilai beberapa ketrampilan seperti berfikir kritis dan memecahkan masalah 

(Hofer et al., 2012). 

Penyelenggaraan OSCE sudah menyebar di seluruh negara maju terutama 

Eropa (Brosnan et al., 2006) dan saat ini telah digunakan di Indonesia (Adnani, 

2014). Cara penilaian OSCE yaitu menggunakan station dengan waktu yang 

telah di tentukan, mahasiswa memasuki station saat bell berbunyi (Monaghan 

M, 2000 dalam  Esswi, Badawy & Shaliabe, 2013). Rush et al., (2014) 

mengatakan bahwa dengan waktu lima menit mahasiswa harus bisa melakukan 

ketrampilan tertentu, setiap mahasiswa dinilai satu per satu dengan 

dokumentasi yang baik. 

Pelaksanaan OSCE di Universitas Muhammadiyah Surakarta dikenal 

dengan sebutan OSCA komprehensif yang dilakukan setiap ujian tengah 

semester dan akhir semester. Ujian ini dilakukan sebagai bekal mahasiswa 

sebelum memasuki praktik klinik. Pada saat ujian berlangsung mahasiswa 

diberikan pengarahan terlebih dahulu, mahasiswa memasuki station saat bell 

sudah berbunyi, mahasiwa diwajibkan untuk membaca kasus yang ada di 

dalam station agar dapat mempersiapkan alat yang akan digunakan dan dapat 

melakukan tindakan sesuai kasus yang ada. Di dalam station terdapat satu 
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mahasiswa dan satu penguji yang akan memberikan penilaian langsung kepada 

mahasiswa dengan menggunakan checklist. Mahasiswa memiliki waktu 30 

menit untuk menyelesaikan ketrampilannya yang akan didokumentasikan 

dengan baik. 

Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas OSCE/OSCA memiliki 

keunggulan sebagai penilaian formatif dan sumatif, serta sebagai alat ukur 

kompetensi (Esswi, Badawy & Shaliabe, 2013). OSCE/OSCA juga memiliki 

manfaat untuk membangun aspek kertampilan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik (Walsh, Bailey & Koren, 2009). Selain itu OSCA dinyatakan 

sebagai metode yang paling efektif untuk menilai praktik yang aman dalam hal 

perfoma dari psikomotor skill, dan pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan 

skill (Bartfay et al., 2004 dalam Rush et al., 2014). Brosnan et al., (2006) 

membuktikan bahwa OSCE berdampak positif yaitu, memiliki penilain yang 

berarti (47,7 %), sebagai penilaian yang fair (57,3 %), dan menjadikan 

mahasiswa lebih siap sebelum praktik di Rumah Sakit (47,7 %). 

Walaupun OSCE/OSCA memiliki berbagai keunggulan akan tetapi, 

OSCE/OSCA juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan stress 

(53,5%) (Brosnan et al., 2006). Rush et al., (2014) juga mengungkapkan bahwa 

OSCA dapat menimbulkan kecemasaan (32.2%) yang mengakibatkan 

kepercayan diri menurun sehingga mengganggu kinerja saat OSCA. 

Aghamolaei & Fazel (2010) mengungkapkan bahwa penelitian tentang 

persepsi dalam proses pembelajaran menjadi hal yang penting karena akan 

mempengaruhi seseorang dalam berfikir, menilai dan mengingat sesuatu. 
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Pengetahuan dasar mahasiswa tentang suatu metode pembelajaran juga akan 

mempengaruhi persepsi serta cara mahasiswa dalam belajar. 

Dalam penelitian Rush et al., (2014), menunjukkan bahwa mahasiswa 

mempersepsikan OSCA secara positif dengan umpan balik segera sebagai 

sarana penilaian dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat digunakan untuk 

mengeksplorasi bagaimana mahasiswa mempersiapkan diri sebelum 

menghadapi OSCA dan sebagai literatur tentang persiapan mahasiswa sebelum 

OSCA. Persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan OSCA juga memberikan hasil 

yang positif, mahasiswa menerima informasi dan mengetahui pengetahuan 

penguji. Serta persepsi mahasiswa tentang dampak OSCA dalam 

pengembangan ketrampilan dan peningkatan kepercayaan diri dapat membuat 

mahasiswa bisa menerapkan teori yang dimiliki dalam praktik. Sedangkan 

perepsi mahasiswa tentang keberlanjutan dilaksanakannya OSCA, mereka 

merasa bahwa universitas perlu untuk terus menggunakan OSCA sebagai 

metode evaluasi dengan umpan balik segera. 

Menurut hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tujuh 

mahasiswa tentang masalah dalam penyelengaraan OSCA komprehensif di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, tiga dari mereka mengatakan OSCA 

komprehensif dapat menyebabkan stress, dua dari mereka pernah mengalami 

kegagalan dan mendapat ujian ulang, serta dua mahasiswa mengatakan OSCA 

komprehensif perlu untuk tetap diadakan. Menurut sepengetahuan peneliti dari 

publikasi perpustakaan UMS di program studi sarjana keperawatan Univesitas 
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Muhammadiyah Surakarta belum pernah dilakukan penelitian terkait persepsi 

OSCA komprehensif. 

 

B. Rumusan Masalah 

Menurut studi pendahuluan di UMS, OSCA komprehensif dapat 

menyebabkan stress dan gagal saat ujian. Namun, OSCE/OSCA perlu untuk 

dipersepsikan karena persepsi mahasiswa tentang OSCE/OSCA akan 

mempengaruhi mahasiswa dalam berfikir, menilai dan mengingat sesuatu serta 

cara belajar mahasiswa yang akan berakibat pada hasil pembelajaran. Oleh 

karena itu persepsi mahasiswa tentang OSCA komprehensif sangat perlu 

diteliti karena dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar metode 

evaluasi ini dapat digunakan untuk menilai ketrampilan mahasiswa secara 

maksimal. Maka, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa sarjana keperawatan dalam menjalani OSCA komprehensif di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa tentang OSCA komprehensif. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui data demografi mahasiswa semester dua dan empat. 

b. Menjelaskan persepsi mahasiswa semester dua dan empat tentang 

persiapan menghadapi OSCA komprehensif. 
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c. Menjelaskan persepsi mahasiswa semester dua dan empat tentang 

pelaksanaan OSCA komprehensif. 

d. Menjelaskan persepsi mahasiswa semester dua dan empat tentang 

dampak dari adanya ujian OSCA komprehensif. 

e. Menjelaskan persepsi mahasiswa semester dua dan empat tentang 

keberlanjutan dilaksanakannya OSCA komprehensif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa keperawatan 

Diharapkan dapat menambah reverensi penelitian terkait persepsi 

mahasiswa tentang OSCA komprehensif. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Memberikan sumbangan informasi mengenai pelaksanaan ujian OSCA 

komprehensif. berdasarkan persepsi mahasiswa dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk peningkatan pelaksanaan OSCA komprehensif. 

3. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuaan peneliti dalam mengkaji persepsi 

mahasiswa dan memberikan sumbangan inisiatif bagi peneliti lain untuk 

meneliti persepsi mahasiswa tentang keberlanjutan OSCA. 
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E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan berbagai literatur yang telah dibaca oleh peneliti, penelitian 

tentang persepsi mahasiswa keperawatan dalam menjalani OSCA 

komprehensif belum pernah dilakukan. Penelitian sejenis pernah dilakukan 

oleh : 

1. Rush et al., (2014) dengan judul Students’ perception of practice 

assessment in the skill laboratory: An evaluation study of OSCAs with 

immediate feedback. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan OSCA dengan umpan 

balik segera dianggap positif oleh siswa, dan 32,2% mahasiswa 

mengungkapkan menikmati dengan adanya OSCA. Perbedaan penelitian 

Rush ada pada jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan jenis 

kuantitatif saja. Sedangkan persamaan dari penelitian ini menggunakan 

skala likert. 

2. Eswi, Badawy & Shaliabe (2013) dengan judul OSCE in Maternity and 

Community Healt Nursing: Saudi Nursing Student’s Perspective. Metode 

penelitian descriptive. Diteliti pada mahasiswa di lembanga keperawatan 

kota Riyadh, Saudi Arabia. Pengambilan sampel dengan non probability. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di 

keperawatan maternitas dan keperawatan komunitas memberikan umpan 

balik positif tentang OSCE sebagai atribut  (95%) setuju bahwa OSCE 

adalah penilaian yang realistis untuk kursus. Dalam hal kualitas kinerja 

OSCE, sebagian besar siswa setuju bahwa ujian OSCE adil (95%), meliputi 
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berbagai pengetahuan (90%), itu baik diadministrasikan (96,3%). 

Perbedaan dari penelitian Eswi adalah OSCE maternitas dan komunitas 

sedangkan OSCA yang akan diteliti adalah keperawatan dasar dan 

keperawatan dewasa. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah 

populasi mahasiswa keperawatan. 

 


