BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan

keperawatan

yang

profesional

memerlukan

penataan

pendidikan keperawatan yaitu pengembangan pendidikan keperawatan
profesional dengan landasan kokoh yang berlandaskan pada wawasan
keilmuan, orientasi pendidikan serta kerangka konsep pendidikan (Nursalam,
2015). Pernyataan ini sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi keperawatan di
Indonesia yaitu untuk menghasilkan perawat yang mampu memberikan
pelayanan keperawatan profesional untuk pasien (Hannie, 2001).
Masyarakat dalam menghadapi peningkatan mutu pelayanan kesehatan
serta perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat di era globalisasi ini, maka
setiap institusi pendidikan kesehatan diharuskan untuk dapat menghasilkan
lulusan yang profesional dalam keterampilan, sikap, dan perilaku. Menyikapi
masalah tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui
Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) memberikan kewenangan untuk
meningkatkan mutu lulusan tenaga kesehatan melalui standart kewenangan
profesi dengan metode OSCA (Objective Structured Clinical Assessment)
(MTKP, 2008).
OSCE/OSCA pertama kali diperkenalkan tahun 1975 oleh Ronald Harden
dari University of Dendee, Skotlandia. OSCE/OSCA kemudian di adaptasi
untuk diterapkan oleh disiplin ilmu kesehatan lainnya termasuk keperawatan
pada tahun 2004 di Inggris (Ahmad & Abu Bakar, 2009). Program sarjana
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keperawatan menggunakan objective srtuctural clinical assessment (OSCA)
untuk menilai pengetahuan dan menentukan kompetensi mahasiswa
(McWillian & Botwinski, 2012).
OSCE/OSCA merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai
kemampuan klinis mahasiswa, baik kemampuan psikomotor, pengetahuan,
dan sikap yang dinilai secara bersamaan dalam satu waktu dengan kondisi
yang dibuat berbeda-beda (Nursalam & Effendi, 2008; McWilliam &
Botwinski, 2009; Ahmad & Abu Bakar, 2009). Tujuan utama OSCE adalah
untuk mengevaluasi keterampilan dan sikap pada tingkat yang lebih tinggi
untuk pembelajaran terintegrasi (Harden, 1975; Gupta et all, 2010; Zayyan,
2011).
Dalam pelaksanaan OSCA ada beberapa perangkat yang harus disediakan
sebelum ujian di mulai, seperti ruangan atau station, penguji, checklist
penilaian, pasien atau probandus, serta alat dan bahan yang akan digunakan
mahasiswa (Wahyuni, 2012). Menurut Brannick & Prewett (2011), Kekuatan
dan keuntungan dari penilaian OSCE adalah memberikan kesempatan bagi
mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam melakukan keterampilan
klinis yang spesifik.
OSCE/OSCA penting bagi mahasiswa dan memiliki berbagai keunggulan
bahwa OSCE berdampak positif yaitu, memiliki penilaian yang berarti
(47,7%), sebagai penilaian yang fair (57,3%), dan menjadikan mahasiswa
lebih siap sebelum praktik di Rumah Sakit (47,7%) (Brosnan et all, 2006).
Dampak positif OSCE/OSCA bagi mahasiswa yaitu OSCA memiliki dampak
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positif pada pengetahuan tentang teori-teori yang mendukung keterampilan
(97,7%), OSCA memiliki dampak positif pada motivasi untuk menjadi
perawat yang sangat baik (97,1%), OSCA memiliki dampak positif pada
keterampilan klinis (98,8%) (Maran, 2014).
Menurut hasil penelitian Wahyuni (2012), tentang kepuasan mahasiswa
terhadap metode OSCA menunjukkan bahwa (19%) yang menyatakan tidak
puas dan sebanyak (1%) yang dalam kategori sangat tidak puas terhadap
pelaksanaan ujian dengan metode OSCA. Hal tersebut dikuatkan mengenai
bimbingan sebelum OSCA dirasakan kurang oleh mahasiswa, sedangkan
(45%) menyatakan cukup puas dan sebanyak (7%) dalam kategori sangat
puas, hal ini dikarenakan kemudahan dan kejelasan mendapatkan informasi
pelaksanaan ujian metode OSCA serta pelayanan kepada mahasiswa
dilakukan dengan cepat dan tepat mendapatkan penilaian cukup memuaskan
dari mahasiswa.
Penilitian lain oleh Amiri & Nickbakht (2012) tentang kepuasan
mahasiswa, dosen, dan tutor terhadap ujian OSCE, sebagian besar siswa dan
pemeriksa lebih suka metode OSCE dibandingkan dengan metode
konvensional. Kepuasan tertinggi di kedua kelompok itu terkait dengan
peralatan, dan kepuasan terendah terkait dengan waktu yang dialokasikan
untuk setiap tes.
Dari penelitian Widiyandana dan Nurhayati (2008), didapatkan sebanyak
41,5% responden merasa tidak puas dengan waktu ujian 50,7% merasa ragu
untuk dapat melakukan keterampilan klinik pada pasien sesungguhnya dan
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hanya 26% yang merasa puas terhadap manekin, serta 38,7% yang merasa
puas dengan peralatan medis.
Peneliti melakukan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada lima
mahasiswa tentang kepuasan mereka menjalani ujian OSCA di Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Dua dari mereka mengatakan bahwa mahasiswa
merasa waktu yang diberikan belum cukup. Ada beberapa penguji yang
memberikan feedback/komentar saat ujian berlangsung membuat mahasiswa
gugup dan sulit berkonsentrasi, namun secara keseluruhan dari kelima
mahasiswa mengatakan puas terhadap pelaksanaan OSCA
Walaupun OSCA sudah lama digunakan di prodi keperawatan UMS.
Namun belum ditemukan penelitian tentang tingkat kepuasan mahasiswa
keperawatan terhadap pelaksanaan OSCA di Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
A. Rumusan Masalah
OSCA memiliki peranan penting bagi mahasiswa dan memberikan
dampak positif, tetapi OSCA juga menyebabkan mahasiswa stres, gugup, dan
sulit

berkonsentrasi

saat

OSCA,

sehingga

mempengaruhi

kepuasan

mahasiswa dalam menjalani ujian OSCA . berdasarkan latar belakang diatas
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan
mahasiswa terhadap pelaksanaan OSCA di Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
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B. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai tingkat
kepuasan mahasiswa S1 keperawatan terhadap pelaksanaan OSCA.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui karakteristik mahasiswa semester III keperawatan
berdasarkan jenis kelamin dan usia.
b. Mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap OSCA berdasarkan
karakteristik.

C. Manfaat Penelitian
1. Bagi Institusi Pendidikan
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam melaksanakan
metode OSCA agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran praktek di
laboratorium.
2. Bagi Pendidik
Dapat memberikan masukan seberapa jauh pemahaman mahasiswa
terhadap materi yang telah diajarkan sehingga dapat dilakukan perbaikan
ke depannya.
3. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian dapat memberikan dorongan bagi mahasiswa untuk lebih
meningkatkan motivasi belajar dalam menghadapi ujian OSCA.
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4. Bagi Pembaca
Sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca yang berhubungan dengan
kepuasan mahasiswa dalam menjalani ujian OSCA.
5. Bagi Peneliti
a. Untuk meningkatkan wawasan keilmuan di bidang penelitian terutama
tentang pendidikan keperawatan
b. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian
selanjutnya khususnya tentang tingkat kepuasan mahasiswa S1
keperawatan terhadap pelaksanaan OSCA.

D. Keaslian Penelitian
Adapun penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
1. Wahyuni, Sri (2012) yang berjudul “ Analisa Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Metode OSCA Pada Ujian Akhir Semester di Prodi D III
Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Surakarta”. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kepuasan siswa pada
pemeriksaan semester akhir ini menggunakan metode OSCA di Poltekkes
Program Kebidanan Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa 75 (46%) responden di kepuasan yang cukup, 48 (29%) responden
pada kepuasan, 24 (15%) responden pada tidak puas, 13 (8%) responden
pada kepuasan yang sangat, dan 2 (1%) responden di sangat tidak puas.
Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada sampel, sampel yang
digunakan peneliti adalah mahasiswa S1 keperawatan semester III
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sedangkan penelitian ini meneliti pada mahasiswa D III Kebidanan,
sedangkan persamaan penelitian yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif
dan meneliti tentang kepuasan mahasiswa terhadap OSCA.
2. Amiri & Nickbakht (2012) yang berjudul “ The Objective Structured
Clinical Examination: A Study On Satisfaction Of Students, Faculty
Members, And Tutors”. Tujuan dari penelitian adalah untuk menyelidiki
pendapat mahasiswa dan penguji tentang ujian Audiolodi di Universitas
Ahvaz Jundishapur Ilmu Kedokteran. Hasil dari penelitian menunjukkan
sebagian besar siswa dan penguji lebih suka metode OSCE dibangdingkan
dengan metode konvensional. Kepuasan tertinggi di kedua kelompok itu
terkait dengan peralatan, dan kepuasan terendah terkait dengan waktu yang
dialokasikan untuk setiap tes. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada
sampel, sampel pada penelitian ini mahasiswa, penguji, dan anggota
fakultas. Sedangkan persamaanya sama-sama meneliti tingkat kepuasan
dalam pelaksanaan ujian.
3. Green & Taylor (2013) dengan judul “ OSCE Feedback: A Ramdomized
Trial Of Effectiveness, Cost-Effectiveness And Students Satisfaction”.
Tujuan penelitian untuk mengembangkan dua jenis baru dari umpan balik
klinis mahasiswa kedokteran tahun terakhir menggunakan lembar tanda
OSCE dan mengevaluasi efektivitas mereka, efektivitas biaya dan
kepuasan siswa dalam percobaan acak. Hasil dari penelitian menunjukkan
lebih baik menggunakan metode OSCE dibandingkan dengan metode
konvensional untuk mengevaluasi ujian akhir semester. Perbedaan
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penelitian yaitu meneliti pada mahasiswa kedokteran sedangkan peneliti
meneliti pada mahasiswa keperawatan, persamaan penelitian yaitu meneliti
tentang kepuasan mahasiswa.
4. Permana, et all (2014) dengan judul ”Model Standardized Patient
Experience (SPE) Dalam Melatih Kemampuan Berpikir Kritis Pada
Mahasiswa Keperawatan Dibandingkan Dengan Case-Study”. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui efektivitas model Standardized Patient
Experience (SPE) dalam melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa
sarjana keperawatan dibandingkan dengan case study. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor total
kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang belajar dengan metode SPE
dibandingkan dengan case study, namun ada perbedaan pada aspek analisa
dan problem solving. Tingkat kepuasan dan kepercayaan dari mahasiswa
terhadap metode SPE juga secara signifikan lebih tinggi dibandingkan
dengan case study. Perbedaan penelitian yaitu penelitian mengukur
kepuasan mahasiswa terhadap metode SPE dan case study sedangkan
peneliti mengukur kepuasan mahasiswa terhadap ujian OSCA. Persamaan
penelitian yaitu mengukur tentang tingkat kepuasan.

