
1

HUBUNGAN KECAKAPAN PASIEN SIMULASI

(STANDARDIZED PATIENT) DENGAN HASIL

EVALUASI OSCA

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

pada Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan

Oleh :

AISYAH MUTIA ASLAM

J 210 140 004

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018



i



ii



iii



1

HUBUNGAN KECAKAPAN PASIEN SIMULASI (STANDARDIZED
PATIENT) DENGAN HASIL EVALUASI OSCA

Abstrak

Objective Structured Clinical Assesment (OSCA) merupakan alat uji yang

digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan, keterampilan komunikasi,

keterampilan kompetensi pemeriksaan fisik, keterampilan dalam

menginterpretasikan dan menganalisa hasil pemeriksaan diagnostik, menilai

perilaku dan hubungan interpersonal. Pasien simulasi merupakan komponen

penting yang harus ada dalam pelaksanaan OSCA, bagaimana kecakapan pasien

simulasi dalam memainkan perannya sebagai pasien dalam OSCA dapat

mempengaruhi hasil evaluasi OSCA. Tujuan penelitian adalah mengetahui

hubungan antara kecakapan pasien simulasi dengan hasil evaluasi OSCA

mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross

sectional, menggunakan sampel 83 mahasiswa reguler semester II, IV, dan VI

keperawatan. Teknik sampling menggunakan proportional startified random

sampling. Isntrumen menggunakan kuesioner modifikasi yang telah divaliditas

dan reliabel  dan hasil evaluasi mahasiswa dalam melakukan OSCA. Analisa data

menggunakan uji Pearson. Hasil penelitian skor kecakapan yang tertinggi

diperoleh oleh pasien simulasi adalah 93 dengan hasil evaluasi tertinggi dengan

perolehan nilai 98, uji hasil Pearson p=0,299 (p>0,05). Tidak terdapat hubungan

bermakna antara kecakapan pasien simulasi dengan hasil evaluasi OSCA.

Kata kunci : kecakapan, OSCA, pasien simulasi, hasil evaluasi.

Abstract

Objective Structured Clinical Assessment (OSCA) is a test tool used to evaluate

knowledge, communication skills, physical examination competence skills, skills
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in interpreting and analyzing diagnostic examination results, assessing behavior

and interpersonal relationships. Patient simulation / probandus is an important

component that must exist in the implementation of OSCA, how the simulated

patient's ability to play its role as a patient in OSCA can influence the results of

OSCA evaluation. The purpose of this research is to know the relationship

between the simulation of patient's skill with OSCA student evaluation result.

Type of quantitative research with cross sectional approach, using 83 regular

students of second semester, IV, and VI of nursing. The sampling technique uses

proportional startified random sampling. The instrument uses a validated and

validity modification questionnaire and student evaluation results in performing

OSCA. Data analysis using Pearson test. The result of the highest skill score

obtained by the simulation patient was 93 with the highest evaluation result with

the acquisition value 98, Pearson test result p = 0,299 (p> 0,05). There was no

significant association between the simulated patient's prowess and the OSCA

evaluation results.

Keywords: Skills, OSCA, patient simulation, evaluation results.

1. PENDAHULUAN

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) pertama kali diperkenalkan oleh

Herden et al., pada tahun 1975 yang dirancang untuk menilai keterampilan klinik dan

kompetensi mahasiswa tingkat akhir (Harden et al., 1975; Harden and Gleeson, 1979;

Rushforth, 2007). Hasil adaptasi dari OSCE menghasilkan OSCA (Objective Structured

Clinical Assesment) dengan jumlah station yang lebih sedikit namun terdapat

penambahan waktu pada setiap stationnya. Beberapa station diintegrasi dengan alokasi

waktu 30 menit atau lebih.

Penilaian pada OSCA lebih lengkap dan holistik (Ward &Willis, 2006;

Rushforth, 2007 dikutip dalam Walsh et all, 2009). Kurniasih (2014) menyebutkan

terdapat 5 komponen penting dalam pelaksanaan OSCE : 1) Desain OSCE meliputi

penyusunan blue print, penyusunan soal kasus/station dan penyusunan checklist

penilaian/rating scale. 2) Pasien Standar. 3) Penguji. 4) Sarana-prasarana. 5) Standard
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setting pada OSCE. Mempraktikkan kemampuan komunikasi dan acting dengan

menggunakan pasien simulasi adalah salah satu cara menjembatani kesenjangan praktik

teori yang ada dalam pendidikan keperawatan (Brown, 2015).

Penggunaan SP dalam pendidikan keperawatan adalah teknik yang berguna

untuk metode pembelajaran. Hasil penelitian menganjurkan untuk menggunakan SP

dalam meningkatkan hasil belajar (Shin et al., 2015). Studi pendahuluan dilakukan pada

mahasiswa semester awal, lima mahasiswa menjelaskan bahwa mungkin pasien simulasi

memiliki hubungan nilai OSCA, mahasiswa juga menyatakan bahwa pasien simulasi

selama ini masih kurang cakap dalam melakukan komunikasi dan perannya sebagai

pasien, feedback dari pasien simulasi yang kurang membuat mahasiswa merasa kesulitan

dalam ujian. Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada

hubungan antara kecakapan pasien simulasi OSCA dengan hasil evaluasi mahasiswa

keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan peneilitian adalah untuk mengetahui hubungan antara kecakapan pasien

simulasi dengan hasil hasil OSCA mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian berbentuk cross

sectional. Waktu pengambilan data dilakukan 9 – 13 April 2018 dengan sampel penelitian

83 mahasiswa dari semester II, IV, dan VI. Teknik pegambilan sampel dilakukan dengan

cara proportional startified random sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner

modifikasi yang sudah divalidasi dan reliabel dengan hasil evaluasi OSCA. Analisa data

menggunakan uji Pearson.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karateristik responden penelitian

Karateristik Jumlah % N
Jenis kelamin

Laki-laki 25 30,13
83

Perempuan 58 69,87
Usia (tahun)

Tabel 1. Karateristik responden penelitian 
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<17
8318-25 83 100

>25
Semester

II 32 38,55
83IV 32 38,55

VI 19 22,90
Pengalaman melaksanakan OSCA (kali)

1

83

2
3 32 38,55 %
4
5

>5 51 61,44 %

Tabel 1 menunjukkan 69,87% responden berjenis kelamin perempuan yang

jumlahnya lebih banyak dari laki-laki yang berjumlah 30,13%. Seluruh responden

berusia antara 18-25 tahun. Responden semester 2 berjumlah 38,55% begitu juga

dengan responden semester 4, sedangkan responden semester 6 berjumlah 22,90%.

38,55% responden telah melaksanakan 3 kali OSCA dan 61,44% responden sudah

melaksanakan lebih dari 5 kali OSCA sejak masuk kuliah.

3.2 Sentral tendensi skor kecakapan pasien simulasi

Kecakapan Rata-rata SD Median Minimal Maksimal
Skor 72,95 9,824 75 38 93

Tabel 2 menunjukkan rata-rata skor kecakapan pasien simulasi dari 83

responden yaitu 72,95. Median (nilai tengah) setelah diurutkan adalah 75. Nilai

minimal 38 dan maksimal 93.

3.3 Sentral Tendensi Hasil Evaluasi Mahasiswa

Kecakapan Rata-rata SD Median Minimal Maksimal
Nilai OSCA 81,93 5,307 82 73 98

Table 3 menunjukkan nilai hasil evaluasi dengan rata-rata 81,93 dan diketahui

standar deviasi 5,307.  Nilai minimal 73 dan nilai maksimal 98.

Tabel 2. Sentral tendensi skor kecakapan pasien simulasi

Tabel 3. Sentral Tendensi Hasil Evaluasi Mahasiswa
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3.4 Hubungan Kecakapan Pasien Simulasi dengan Hasil Evaluasi OSCA

Korelasi
Skor Kecakapan
Pasien Simulasi

Nilai OSCA

Skor Kecakapan
Pasien Simulasi

Person
Correlation

1 0,115

Sig. (2-tailed) 0,299

N 83 83

Hasil Evaluasi
OSCA

Person
Correlation

0,115 1

Sig. (2-tailed) 0,299

N 83 83
Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa Sig= 0,299 (p>0,05). Nilai Sig > 0,05

maka Ho diterima, Ha ditolak bermakna bahwa tidak ada hubungan antara kecakapan

pasien simulasi dengan hasil evaluasi OSCA mahasiswa Keperawatan Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Koefisien korelasi kecakapan pasien simulasi dengan hasil

evaluasi OSCA mahasiswa Keperawatan sebesar 0,115 berarti korelasi kedua variable

lemah.

3.5 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan rentang usia responden adalah 18-25 tahun, usia ini

menurut Hurlock (2012) adalah usia dewasa awal dimana dirinya akan selalu menjadi

pusat perhatian dan selalu menonjolkan dirinya, mulai bersikap idealis, mempunyai

cita-cita, bersemangat dan mempunyai energi sangat besar. Sebanyak 58 responden

(69.87%) adaah perempuan hal ini sejalan dengan penjelasan Nursalam & Efendi

(2010) bahwa dunia keperawatan didominasi oleh kaum wanita karena wanita

umumnya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perawat laki-laki yang terletak

pada kesabaran, ketelitian, tanggap, kelembutan, naluri mendidik, merawat, mengasuh,

melayani, dan membimbing. Sebanyak 51 mahasiswa mempunyai pengalaman

menjalani OSCA lebih dari 5 kali hal ini sejalan dengan penjelasan Weston et al.,

(2009) menyatakan bahwa semakin sering seorang mahasiswa mengulang dan

mempraktikkan tindakan yang telah dipelajari, maka semakin akan pengalaman yang

didapat dan semakin besar peluangnya untuk lulus OSCE.

Tabel 4. Hubungan Kecakapan Pasien Simulasi dengan Hasil Evaluasi OSCA
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Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa skor maksimal kecakapan pasien

simulasi adalah 93 dan skor minimal adalah 38. Skor kecakapan pasien simulasi yang

diberikan oleh mahasiswa bisa dipengaruhi oleh banyak faktor yakni faktor penilai,

faktor kondisi dan situasi, faktor alat penilaian ataupun faktor yang dinilai (pasie

simulasi). Faktor penilai dipengaruhi beberapa hal seperti subjektifitas, halo effects,

generosity yaitu adanya keinginan seseorang penilai untuk berbuat baik, dan salah

hitung dalam pemeriksaan. Faktor kondisi dan situasi yakni kondisi dan situasi pada

saat penilaian berlangsung seperti kondisi ruangan yang bising dan gaduh, faktor ini

nantinya dapat mempengaruhi penilaian yang diberikan oleh penilai (Syamsudduha,

2014). Dari faktor yang dinilai yaitu pasien simulasi Zabar et al., (2013) menjelaskan

bahwa dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, meliputi kondisi fisik, psikologi, sosial,

nada emosional, tindakan dan respon pasien simulasi.

Nilai minimal yang diperoleh responden dalam penelitian adalah 73, nilai

tersebut dinyatakan lulus dengan NBM (Nilai Batas Minimal) >70 hal ini

menunjukkan bahwa responden mempunyai kemampuan secara akademik dan mampu

melakukan tugas dengan baik saat ujian OSCA. Beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi pencapaian hasil evaluasi mahasiswa yaitu faktor interal, fakor

eksternal, dan faktor pendekatan belajar (Darmadi, 2017). Selain itu faktor internal

kesiapan merupakan faktor yang penting dalam menghadapi OSCA (Nasution, 2011;

Ismiyati & Nurhidayati, 2013).

Hasil analisis penelitian tentang hubungan kecakapan pasien simulasi dan

hasil evaluasi OSCA menggunakan uji Pearson disimpulkan bahwa tidak terdapat

hubungan antara kecakapan pasien simulasi dengan hasil evaluasi OSCA. Hasil ini

berbanding terbalik dengan penelitian oleh Shin et al., (2015) yang menjelaskan

bahwa pasien simulasi digunakan dalam pendidikan keperawatan salah satunya saat

OSCA maka pasien simulasi akan membantu mahasiswa meningkatkan hasil

belajarnya.

Walaupun dalam penelitian ini pasien simulasi tidak memiliki hubungan

dengan hasil evaluasi OSCA mahasiswa, pasien simulasi mempunyai pengaruh positif

terhadap kemampuan psikomotor mahasiswa (LeFlore et al., 2007) dan karateristik

emosional, seperti kepercayaan diri dan empati terkait merawat pasien (Shepherd et
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al., 2010) dengan memberi mereka lebih banyak pengalaman realistis. Pasien simulasi

memotivasi para calon perawat yang dituntut memiliki pengetahuan, terampil, dan

mampu membuat keputusan berdasarkan informasi pasien (Oerman dan Gaberson,

2009).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Dsitrubusi responden 25 responden berjenis kelamin laki-laki dan 58 responden

berjenis kelamin perempuan. Semua responden berusia 18-25 tahun. Responden

yang berada di semester dua berjumlah 32 orang, begitu juga dengan semester,

sedangkan responden yang berada di semester enam berjumlah 19 orang. 51

responden sudah menjalani OSCA lebih dari lima kali dan 32 lainnya baru

menjalani 3 kali OSCA.

2) Hasil sentral tendensi kecakapan pasien simulasi menunjukkan rata-rata skor

kecakapan adalah 72,95, nilai minimal 38, dan nilai maksimal 93. Hasil sentral

tendensi hasil evaluasi OSCA mahasiswa menunjukkan rata-rata 81,93, nilai

minimal 73, dan nilai maksimal 98.

3) Hasil penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan antara kecakapan pasien

simulasi saat OSCA dengan hasil evaluasi yang diperoleh mahasiswa. bahwa

semakin tinggi skor kecakapan pasien simulasi tidak berhubungan dengan tingginya

hasil evaluasi OSCA mahasiswa, begitu juga dengan rendahnya skor kecakapan

pasien simulasi juga tidak memiliki hubungan dengan rendahnya hasil evaluasi

OSCA mahasiswa. Kecakapan pasien simulasi juga tidak dikhususkan pada

prosedur tertentu, karena pada penelitian responden melakukan prosedur yang

bermacam-macam.

4.2 Saran

1) Institusi Pendidikan

Harapan peneliti bagi institusi pendidikan hendaknya melakukan training yang

cukup kepada pasien simulasi menjelang ujian OCSA komprehensif agar pasien

simulasi dapat menguasi skenario sehingga dapat membantu mahasiswa

melakukan prosedur tindakan.
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2) Saran bagi mahasiswa keperawatan

Saran untuk mahasiswa keperawatan yang masih aktif untuk dapat menjalankan

proses evaluasi OSCA yang sudah diterapkan dengan baik. Kemudian apabila ada

penelitian selanjutnya terkait dengan kecakapan pasien simulasi, diharapkan

mahasiswa dapat mengisi kuesioner lebih objektif lagi sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya terjadi.

3) Peneliti Selanjutnya

Saran peneliti untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan peneilitian

yang lebih mendalam seperti menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian

dapat memunculkan fenomena-fenomena yang berbeda yang tidak didapatkan

pada kuesioner. Ataupun juga dapat melakukan penelitian lain yang mencari

hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi OSCA mahasiswa.
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