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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era modern saat ini, masyarakat menuntut pelayanan yang 

terbaik dan paripurna di segala bidang tidak terkecuali pada bidang 

kesehatan. Masyarakat menjadi lebih kritis dan cerdas di era teknologi saat 

ini tentang masalah kesehatan yang dihadapi, masyarakat dapat mengakses 

informasi kapanpun dan dimanapun. Agar tuntutan masyarakat dapat 

terpenuhi maka peningkatan pelayanan kesehatan adalah hal mutlak yang 

harus dilakukan termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan tidak 

terkecuali tenaga perawat. Kompetensi perawat diperoleh dari pendidikan 

perawat yang diikuti (Nursalam, 2010). 

Institusi pendidikan sebagai penyedia jasa pendidikan harus 

memenuhi standar mutu yang mempengaruhi pada kualitas lulusan yang 

dihasilkan. Proses pendidikan yang bermutu setidaknya harus memenuhi 

dua syarat, yakni mengacu pada proses dan hasil pendidikan (Runtuwene, 

2014). Faktor-faktor dalam proses pendidikan bermutu adalah berbagai 

input seperti dukungan administrasi, kurikulum pendidikan, sumber daya 

manusia (SDM), sarana prasarana pendidikan, dan manajeman yang tepat 

serta lingkungan yang mendukung dalam proses pembelajaran (Sallis, 

2006). Sedangkan hasil pendidikan yang bermutu dilihat dari prestasi dan 

eksistensi lulusan dalam masyarakat (Suryosubroto, 2004 cit Runtuwene, 

2014).
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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). Sejak 

saat itu OSCE digunakan sebagai ujian formatif dan sumatif untuk menilai 

kompetensi keterampilan diberbagai disiplin ilmu baik kedokteran, 

keperawatan dan farmasi (Gupta, et al, 2010; Martensson and Lofmark, 

2013) dan sebagai sumber belajar serta alat untuk mengidentifikasi 

kesenjangan dan kelemahan dalam komunikasi dan keterampilan klinik 

(East, et al, 2014). 

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 al, 2009). Pembentukan OSCA sebagai 

metode penilaian dibutuhkan beberapa persiapan diantaranya 

kurikulum/kompetensi klinik, penentuan waktu setiap station, jumlah 

station, logistik, penguji, pembiayaan, standard setting, pasien 

simulasi/standardized patients, penguji, dan post exam review (Zulharman, 

2007). 

Pasien simulasi (standardized patients) merupakan seseorang yang 

dilatih untuk mengajar, penilaian, tujuan evaluasi dan secara konsisten 
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menggambarkan skenario pasien, ataupun sebenarnya sesuai dengan 

riwayat kesehatan (Association og Standardized Patient Educators, 2015). 

Pasien simulasi (standardized patients) merupakan perkembangan dari Sip 

(simulated patient) yang diciptakan oleh Howard Burrows pada awal 

tahun 1960 dimana simulated patient diartikan sebagai individu yang telah 

dilatih untuk mensimulasikan pasien sebenarnya baik dengan bahasa 

tubuh, kondisi fisik, karateristik dan kepribadian pasien (ESPE cit 

Churchouse and McCafferty, 2012). 

Penggunaan pasien simulasi sebagai metode pembelajaran telah 

banyak diterapkan dalam pendidikan keperawatan diantaranya untuk 

mengevaluasi komunikasi terapeutik (Webster, 2014), keperawatan jiwa 

(Choi, 2013), keperawatan komunitas (Cardenas-Valladolid, et al., 2014), 

dan keperawatan geriatrik (Pastor, et al., 2015). Selain itu juga 

penggunaan pasien simulasi dalam evaluasi formatif dapat meningkatkan 

kepercayaan siswa dalam praktek klinik (Jenkins, Shaivone, Budd, Waltz, 

& Griffith, 2006; Wathen, et al, 2011). Becker, et al, (2006) dalam 

Bornais, et al, (2012) melaporkan bahwa penggunaan pasien simulasi 

memiliki dampak postif yang signifikan pada pengalaman klinis 

mahasiswa, membantu mereka dalam keterampilan berpikir kritis, dan 

membantu mengurangi kecemasan. 

Liaw, et al, (2014) menyatakan penggunaan pasien simulasi pada 

masa pendidikan membantu mahasiswa keperawatan mempersiapkan masa 

transisi praktek klinik lebih baik. Selain itu, mahasiswa menyebutkan 
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kasus yang mereka temui saat ujian OSCA hampir mirip dengan yang 

mereka temui diklinik. Adanya kemiripan dari kasus yang mereka temui 

tersebut sedikit membantu mereka untuk beradaptasi dan menyesuaikan 

dengan kondisi klinik. Kontak mahasiswa sarjana dengan pasien dalam 

proses belajar sangat terbatas (Kowitlawakul, et al, 2015). Maka kehadiran 

pasien simulasi sangat membantu mahasiswa untuk merasakan keadaan 

rumah sakit dan pasien yang sebenarnya.  

Ramadhany & Khoiriyah (2011) menyebutkan bahwa kemampuan 

pasien simulasi dalam memainkan perannya sebagai pasien sangat 

membantu mahasiswa dalam ujian. Penggunaan pasien simulasi dalam 

pendidikan keperawatan adalah teknik yang berguna untuk metode 

pembelajaran. Hasil penelitian menganjurkan untuk menggunakan pasien 

simulasi dapat meningkatkan hasil belajar (Shin, et al, 2015). Keberhasilan 

mahasiswa dalam OSCA dapat meningkatkan nilai kesiapan praktik 

mahasiswa (Muhammad, et al, 2017) dan menunjukkan bahwa mahasiswa 

telah siap untuk melakukan perannya di dunia kerja (Ramadhan, 2013).  

Nugraha dan Dewi (2017) melaporkan bahwa persepsi mahasiswa 

terhadap peran pasien simulasi dalam OSCA dinilai sangat membantu 

mahasiswa untuk belajar ketrampilan medik, melatih mahasiswa 

menghadapi pasien dan situasi nyata yang sebenarnya. Mahasiswa yang 

menjalani OSCA merasa sangat terbantu oleh pasien simulasi yang 

memberi respon secara fisik dengan baik, hal ini mungkin berpengaruh 

postif pada hasil ujian OSCA komprehensif mahasiswa. 
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Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada lima 

mahasiswa yang mengikuti OSCA komprehensif di FIK UMS tahun 

2017/2018 yang sekarang dalam semester gasal, mereka beranggapan 

bahwa pasien simulasi dalam OSCA yang mereka temui memiliki 

hubungan pada penilaian ujian 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. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini sangatlah 

penting untuk dilakukan guna mengetahui secara pasti apakah ada 

hubungan antara kecakapan pasien simulasi saat OSCA dengan hasil 

evaluasi mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara kecakapan pasien simulasi dengan hasil evaluasi 

OSCA. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 



6 

 

 

a. Mengetahui karateristik responden penelitian. 

b. Mengetahui hasil penilaian mahasiswa terhadap kecakapan pasien 

simulasi dalam OSCA. 

c. Mengetahui hasil evaluasi mahasiswa dalam OSCA. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi institusi pendidikan. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam 

meningkatkan mutu pasien simulasi OSCA sehingga dapat menunjang 

hasil evaluasi mahasiswa. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dorongan bagi mahasiswa 

yang menjadi pasien simulasi untuk lebih berlatih dan menguasai 

skenario kasus. 

3. Manfaat bagi pembaca 

Sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca terkait dengan hubungan 

kecakapan pasien simulasi saat OSCA dengan hasil evaluasi 

mahasiswa keperawatan. 

4. Manfaat bagi peneliti 

a. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman penelitian, 

pemahaman terhadap suatu informasi atau fakta yang terjadi. 

b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya khususnya tentang hubungan kecapakan pasien 

simulasi saat OSCA dengan hasil evaluasi mahasiswa keperawatan. 
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E. Keaslian Penelitian 

Adapun penelitian yang relevan dengan peneliti ini antara lain : 

1. Suci (2015) melaporkan tentang persepsi mahasiswa keperawatan 

tentang penggunaan pasien simulasi OSCE blok 4.5 di program studi 

ilmu keperawatan fakultas kedokteran UGM. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman mahasiswa tentang 

penggunaan pasien simulasi. Penelitian ini dirancang menggunakan 

desain kualitatif deskriptif eksploratif pada dua belas mahasiswa 

pendidikan profesi Program Studi Ilmu Keperawatan. Hasilnya 

terdapat tiga tema utama yang menggambarkan persepsi dan 

pengalaman mahasiswa tentang penggunaan pasien simulasi yaitu 1) 

persepsi mahasiswa tentang penggunaan pasien simulasi dengan dua 

kategori; pemahaman tentang peran pasien simulasi dan tipe pasien 

simulasi; 2) pengalaman berinteraksi dengan pasien simulasi: 

pengalaman yang bermanfaat, realistik dan kurang realistik; 3) Kinerja 

pasien simulasi digambarkan dengan penampilan dan respon pasien 

simulasi saat ujian OSCE. 

2. Bornais et al., (2012) dengan judul penelitian Evaluating 

Undergraduate Nursing Students Learning Using Standardized 

Patients. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan 

penggunaan pasien simulasi dalam peningkatan nilai pada mahasiswa 

keperawatan tahun pertama.  Metode penelitian dengan comparative 

design dengan melibatkan 108 mahasiswa keperawatan yang dibagi 
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menjadi dua kelompok yaitu : kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi. Hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan pasien 

simulasi merupakan teknik pembelajaran keperawatan yang efektif. 

3. Nugraha & Dewi (2017) menjelaskan tentang pandangan mahasiswa 

dalam menilai Standardized Patient dalam Ujian OSCA di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penilaian mahasiswa keperawatan tentang Standardized Patient dalam 

ujian OSCA. Metode penelitian dengan analisis deskriptif dan studi 

cross sectional dengan melibatkan 60 mahasiswa yang diperoleh 

dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa peranan standardized patient dalam OSCA, standardized 

patient membantu mahasiswa untuk belajar keterampilan medik, 

membantu dalam ujian OSCA komprehensif dengan berpura-pura 

menjadi pasien yang sebenarnya, dan juga melatih mahasiswa 

menghadapi pasiennya dalam situasi yang sebenarnya. 


