
 

 

9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. OSCE 

a. Definisi OSCE 

       Objective Stuctrured Clinical Examination (OSCE) merupakan 

metode yang dapat menguji keterampilan dan berbagai tugas secara 

fleksibel (Ware, Mardi, Abdulghani, & Siddiqui, 2014). OSCE dapat 

mengukur kompetensi yang akan dicapai secara komprehensif mulai 

dari pengkajian riwayat kesehatan, menganalisa kebutuhan klien 

sampai keterampilan prosedural yang dibutuhkan oleh klien dan 

kemampuan kompetensi kognitif (Herlianita & Pratiwi, 2012).  

       OSCE adalah metode yang valid dan penilaian yang terpercaya. 

OSCE digunakan sebagai strategi kunci untuk mengevaluasi 

kompetensi mahasiswa untuk memastikan perawat mempunyai 

kompetensi yang tepat (Munkhondya, Msiska, Chilemba, & 

Majamanda, 2014). OSCE dapat menilai pengetahuan yang diperoleh 

oleh siswa pada penerapannya untuk memastikan mereka mempunyai 

kemampuan praktik yang layak dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas setelah lulus (Bahari, 2015). 

       OSCE adalah metode evaluasi secara terstruktur dan bersifat 

obyektif untuk menilai penampilan/kemampuan klinik (Nursalam & 

Efendi, 2008). Obyektif karena ujian yang sama diujikan pada semua 
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mahasiswa. Terstruktur karena ujian keterampilan klinik diuji dengan 

menggunakan lembar penilaian tertentu (Achmad, et al., 2011).  

       OSCE berupa suatu sirkuit stase yang dimana dapat dilakukan 

dalam lokasi (setting) lain selain bangsal rumah sakit dan dapat 

dilakukan diruangan dengan rancangan area klinik pasien rawat jalan, 

atau unit prosedur rawat sehari atau di area klinik kemampuan (skills) 

(McCluskey, 2008). OSCE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-

prinsip objektivitas dan standarisasi, dimana peserta berpindah melalui 

serangkaian station dengan waktu yang terbatas di sirkuit untuk tujuan 

penilaian kinerja profesional dalam lingkungan simulasi (Khan & 

Ramachandran, 2012). 

       OSCE digunakan untuk menilai kinerja keterampilan klinis 

mahasiswa setiap tahun dan memantau kemajuan mereka 

(Widyandana, Agni, Supartoto, & Suhardjo, 2015). Siswa 

menunjukkan keterampilan klinis dan pengetahuan yang mendukung 

dalam kondisi simulasi di OSCE (Fidment, 2012). 

b. Tujuan OSCE 

       Tujuan OSCE diantaranya yaitu untuk memfasilitasi 

pembelajaran sementara untuk menilai apakah mahasiswa telah 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tepat 

(Munkhondya, Msiska, Chilemba, & Majamanda, 2014). Tujuan 

OSCE selanjutnya yaitu untuk menyeleksi perawat level professional 

dan vokasional yang kompeten, menciptakan sistem ujian yang 
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obyektif dan terstandar secara nasional serta untuk melengkapi metode 

ujian kompetensi dari aspek psikomotor dan afektif (Panduan 

Penyelenggaraan OSCE Pendidikan DIII Keperawatan dan Ners, 

2013).  

c. Manfaat OSCE 

       Keuntungan terbesar OSCE adalah metode tersebut dapat 

digunakan untuk mengintegrasikan teori dan praktek dalam bentuk 

skenario kecil, simulasi, studi kasus, standar pasien (SP) dan siswa 

dapat meningkatkan pembelajaran dan refleksi mereka sendiri dalam 

lingkungan yang aman (Alsenany & Saif, 2012). Praktek yang aman 

dalam hal keterampilan psikomotor, pengetahuan deklaratif dan skema 

yang terkait dengan aplikasi dapat dinilai secara efektif dalam OSCE 

pada kurikulum sarjana keperawatan (Eswi, Badawy, & Shaliabe, 

2013). 

       OSCE dapat memproses peserta ujian dalam jumlah yang besar 

secara adil (fair), tanpa menyebabkan gangguan besar pada unit klinik 

(McCluskey, 2008). Kemampuan kogntif dan kemampuan secara 

komprehensif di klinik nantinya dapat diterapkan mahasiswa sebagai 

peserta didik melalui OSCE (Herlianita & Pratiwi, 2012). 

       OSCE harus terintegrasi dalam kurikulum pada hubungannya 

dengan evaluasi siswa lain yang relevan (Eswi, Badawy, & Shaliabe, 

2013). Penerapan metode OSCE ini sangat sesuai diterapkan di 

mahasiswa keperawatan meskipun metode ini bukan satu-satunya 
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yang menentukan keberhasilan mahasiswa keperawatan dalam 

pendidikan klinisnya (Herlianita & Pratiwi, 2012). 

d. Kekurangan OSCE 

       Beberapa kekurangan yang tidak bisa diabaikan dalam 

menggunakan OSCE adalah waktu, jumlah instruktur klinis yang 

sesuai dengan tingginya jumlah siswa dan biaya (Alsenany & Saif, 

2012). Waktu dan sumber daya manusia yang harus terlibat 

menimbulkan biaya yang mahal merupakan kekurangan dari OSCE. 

Waktu yang banyak dibutuhkan untuk menetapkan kriteria evaluasi 

dan pelatihan evaluator atau observer. Selain itu, kekurangan logistik 

juga menjadi sangat rentan pada pelaksanaan OSCE dan keterampilan 

dibatasi dalam lingkup tertentu sebagai ukuran, sehingga pendekatan 

terhadap pasien kurang menyeluruh (Suryadi, 2012).  

e. Pelaksanaan OSCE 

       OSCE di Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) UMY 

dilaksanakan pada setiap akhir blok, dimana beberapa keterampilan 

klinis yang diujikan telah ditentukan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran blok (Adji & Wardaningsih, 2016). Semua peserta diuji 

terhadap materi klinik yang sama dimana pada setiap station 

mempunyai materi uji yang spesifik. Ada suatu tugas atau soal yang 

harus didemonstrasikan atau pertanyaan yang harus dijawab pada 

masing-masing station (Achmad, et al., 2011). 
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       Pada beberapa station peserta diuji mengenai kemampuannya 

dalam menginterpretasikan data atau materi klinik serta menjawab 

pertanyaan lisan (Achmad, et al., 2011). Peserta ujian diminta untuk 

menunjukkan keterampilan yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik, 

riwayat kesehatan, penafsiran data, atau pengelolaan masalah 

kesehatan yang muncul (Pugh & Smee, 2013). Menurut Eswi, 

Badawy, & Shaliabe (2013), setiap peserta ujian yang memasuki 

station akan dinilai berdasarkan kompetensi klinis yang berbeda 

seperti anamnesis, interpretasi, tugas klinis, hal-hal yang berhubungan 

dengan pemecahan masalah.  

       Selama ujian, peserta melalui beberapa station yang berurutan 

Waktu yang disediakan untuk masing-masing station terbatas 

(Achmad, et al., 2011). OSCE memakai bentuk sirkuit station yang 

masing-masing berlangsung dalam 5 sampai 10 menit (McCluskey, 

2008). Pada alokasi waktu 10 menit, 1 menit untuk meninjau 

pertanyaan ujian, 1 menit untuk bergerak di sekitar station, dan 8 

menit untuk menyelesaikan komponen tugas (Fan, Chao, & Jane, 

2014). Sedangkan menurut Ware, Mardi, Abdulghani, & Siddiqui 

(2014), biasanya waktu yang disediakan untuk satu ruang OSCE 

adalah 5 - 15 menit (tingkat sarjana sebanyak 5 - 7 menit dan tingkat 

pascasarjana sebanyak 8 - 15 menit). Ketika bel berbunyi, peserta 

ujian secara langsung berpindah ke station berikutnya berdasarkan 

waktu yang telah ditetapkan (Eswi, Badawy, & Shaliabe, 2013). 
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f. Penilaian OSCE 

       Penilaian OSCE berdasarkan pada keputusan yang sifatnya 

menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi (Achmad, et al., 

2011). Penilaian pada station dapat menilai aspek komunikasi yang 

efektif atau kemampuan untuk menunjukkan profesionalisme. 

Beberapa penguji (biasanya satu per stasiun) menilai performa peserta 

menggunakan checklist per stase-spesifik atau skala penilaian (Pugh & 

Smee, 2013).  

       Setiap aspek diberi nilai sesuai teknik penggunaan instrumen 

evaluasi dan berpatokan pada nilai yang telah ditentukan (Nursalam, 

2011). Nilai 75 adalah standar kelulusan keterampilan OSCE di PSIK 

FKIK UMY dimana standar tersebut begitu tinggi (Adji & 

Wardaningsih, 2016). 

       Penilaian OSCE di PSIK FKIK UMY menggunakan format 

checklist. Penilaian dilakukan pada kemampuan melakukan hal yang 

ada dalam checklist (critical action) (Dhani, 2013) Keuntungan 

menggunakan format ini adalah hal tersebut memungkinkan untuk 

mengamati keterampilan klinis secara langsung dan dapat menilai 

berbagai keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, 

penilaian menjadi lebih adil berdasarkan pendekatan standard dan 

dapat meminimalisasi bias penilaian dengan menggunakan beberapa 

penguji/penilai (Pugh & Smee, 2013). 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil OSCE 

       Menurut (Khan & Ramachandran, 2012), terdapat 8 faktor yang 

mempengaruhi performa mahasiswa pada saat ujian. Faktor yang dapat 

meningkatkan performa mahasiswa meliputi sikap, skills non klinis, 

kemampuan psikomotor, dan pengetahuan serta kemampuan untuk 

menerapkan pengetahuan. Faktor lain yang mempengaruhi performa 

mahasiswa dalam hal menganggu kinerja saat ujian meliputi faktor 

lingkungan, keadaan emosional, keadaan fisik dan karakter kepribadian 

mahasiswa. 

a. Sikap 

       Sikap adalah respons atau reaksi yang tidak dapat langsung dilihat 

dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum sampai 

pada melakukan tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan suatu 

predisposisi tindakan suatu perilaku (Notoatmodjo, 2014). Sikap yang 

dapat menganggu performa ialah praduga dan sikap profesionalisme 

yang kurang (Khan & Ramachandran, 2012). Sikap dan minat 

merupakan salah satu faktor dari dalam diri siswa sebagai penentu 

keberhasilan belajar. Hasil pembelajaran tidak dapat diraih secara 

maksimal pada siswa yang mempunyai sikap negatif terhadap kegiatan 

pembelajaran (Yuniarti, 2014). 

       Penilaian dilakukan pada sikap profesional (professional 

behavior) yang dimiliki mahasiswa sebagai prasyarat untuk mengikuti 

ujian OSCE (Saputra & Iyos, 2016). Kemampuan menunjukkan 
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profesionalisme dan komunikasi yang efektif merupakan salah satu 

aspek yang dinilai dalam sebuah station (Pugh & Smee, 2013). 

Profesionalisme meliputi penilaian kemampuan peserta 

mempraktekkan aspek-aspek profesionalisme yaitu melakukan setiap 

tindakan dengan teliti dan berhati-hati sehingga tidak membahayakan 

pasien, melakukan tindakan berdasarkan prioritas, menyadari 

keterbatasan, memperhatikan kenyamanan pasien dan menunjukkan 

rasa hormat serta meminta informed consent (Achmad, et al., 2011). 

b. Skills Non-Klinis 

       Terdapat beberapa aspek non-klinis yang diujikan dalam OSCE, 

beberapa diantaranya yaitu pengkajian riwayat hidup, interpretasi 

pemeriksaan, merumuskan atau menyimpulkan data, menetapkan 

pengelolaan klinik, pemberian pendidikan kesehatan, kemajuan 

berkomunikasi (Nursalam, 2011). Komunikasi dan edukasi pasien 

berupa penilaian pada kemampuan peserta dalam berkomunikasi 

dengan baik, yaitu menggali perspektif pasien dengan bahasa yang bisa 

dimengerti, memberikan kesempatan bertanya kepada pasien, 

menanggapi pertanyaan maupun pernyataan pasien baik verbal 

maupun non verbal, melakukan diskusi, negosiasi dan membina 

hubungan baik dengan pasien dan atau memberikan penyuluhan yang 

isinya sesuai dengan masalah pasien dengan cara yang tepat (Achmad, 

et al., 2011). Pada OSCE dengan skills non klinis yang dapat 
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mempengaruhi performa ialah pengambilan keputusan, kerja tim, 

perencanaan dan lainnya (Khan & Ramachandran, 2012). 

c. Kemampuan Psikomotor  

       Keterampilan motorik juga salah satu hal yang mempengaruhi 

performance mahasiswa pada saat ujian (Khan & Ramachandran, 

2012). Aspek psikomotorik berhubungan dengan kemampuan motorik, 

sebagai hasilnya dilihat dalam bentuk keterampilan dan kemampuan 

dalam bertindak (Putra N. A., 2012). Kemampuan menjalankan tugas 

yang diberikan terkait dengan keterampilan serta perilaku selama 

menjalankan tugas dinilai pada stase prosedural (skills) (Rohmah, 

Haryanto, & Subandono, 2012). Hal yang dapat mempengaruhi nilai 

OSCE berupa kemampuan melakukan hal yang ada dalam checklist 

(critical action) (Dhani, 2013).  

       Salah satu isi dari cheklist teknik atau hal-hal yang terkait dengan 

bagaimana prosedur kerja dilaksanakan. Setiap butir dalam checklist 

tersebut harus diberi skor, sesuai dengan pentingnya kedudukan butir tersebut 

dan harus disepakati oleh para penyusun soal OSCA (Rohmah, Haryanto, 

& Subandono, 2012).  

d. Pengetahuan dan Kemampuan untuk Menerapkan Pengetahuan  

       Pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan 

salah satunya adalah kemampuan kognitif (Khan & Ramachandran, 

2012). Kemampuan kognitif merupakan suatu pemahaman konsep 

yang berkaitan dengan hasil belajar yaitu suatu kemampuan, 
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pengetahuan dan pemahaman konsep dari mahasiswa untuk mencapai 

dan meningkatkan hasil belajar (Murti, Muhibbuddin, & Nurmaliah, 

2014). Pengetahuan adalah suatu proses mengingat dan mengenal 

kembali obyek yang telah dipelajari melalui panca indra pada suatu 

bidang tertentu secara baik (Lestari, 2014). 

       Kemampuan kognitif didapatkan melalui usaha belajar setelah 

mengikuti satu pokok pembahasan, maupun setelah mengikuti suatu 

kompetensi dasar dalam pembelajaran yang diukur melalui tes (Murti, 

Muhibbuddin, & Nurmaliah, 2014). Keterampilan kognitif dapat 

mempengaruhi performa mahasiswa saat ujian (Khan & 

Ramachandran, 2012). Mahasiswa yang mempunyai keterampilan 

kognitif rendah akan menghambat kemampuan mahasiswa dalam 

mewujudkan gagasan sehingga mahasiswa akan mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi (Atika & 

Kamaruzzaman, 2014). Hal lain yang dapat mempengaruhi performa 

dan prestasi mahasiswa adalah kurangnya persiapan mahasiswa dalam 

menghadapi tes keterampilan (OSCE) seperti kurang mempelajari 

panduan praktikum dan tidak menguasai prosedur yang diujikan sesuai 

dengan check list (Adji & Wardaningsih, 2016). 

e. Lingkungan  

       Tempat simulasi adalah salah satu hal yang dapat menganggu 

performa saat ujian (Khan & Ramachandran, 2012). Salah satu kriteria 
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ketersediaan fasilitas station OSCE adalah tersedianya peralatan yang 

sesuai dengan skenario dan terstandarisasi (Achmad, et al., 2011). 

       Sarana yang diperlukan dalam OSCE meliputi alat, pasien, model, 

gambar, dan data (Nursalam, 2011). Penggantian peralatan tua atau 

tidak berfungsi dengan baik harus diberikan prioritas tinggi karena 

akan berdampak terhadap alur prosedural dan hasil ujian mereka 

(Bahari, 2015). Pencahayaan yang cukup terang, sirkulasi yang baik 

dan nyaman serta suara antar station tidak terdengar dan menganggu 

station sebelahnya menjadi salah satu persyaratan station OSCE 

(Achmad, et al., 2011). 

f. Keadaan Emosional 

       Keadaan emosional yang dapat menganggu performa ialah rasa 

cemas dan keadaan emosi lain yang dapat di amati (Khan & 

Ramachandran, 2012). Salah satu keadaan emosional yang 

mengganggu pada saat ujian adalah stres. Apabila terdapat stresor, 

keseimbangan tubuh dan jiwa menjadi terganggu, usaha untuk 

mengembalikannya dinamakan stres. Stres psikologis menimbulkan 

kecemasan, kekecewaan, ketegangan, rasa bersalah dan sebagainya, 

tubuh menanggapi hal ini dengan mekanisme penyesuaian psikologis 

(Maramis & Maramis, 2009). 

       Keadaan stres pada mahasiswa dapat disebabkan oleh OSCE 

(Febrina, 2013). Metode OSCE mendorong mahasiswa untuk 

berpartisipasi aktif dan stres yang bertingkat timbul saat melakukan 
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teknik skills, waktu yang terbatas, kebingungan saat ujian dan metode 

ujian yang kompleks (Bagheri, Forotgheh, & Fallah, 2012). Selain itu, 

usia yang lebih muda lebih mudah menderita stres daripada usia yang 

lebih tua dan dapat ditemukan kondisi emosi yang cenderung labil 

pada remaja atau dewasa awal (Lestari, 2014). 

       Keadaan lain yang dapat mempengaruhi performa OSCE adalah 

kecemasan. Kecemasan merupakan sifat ketakutan yang tidak pasti dan 

berhubungan dengan perasaan ragu-ragu atau tidak berdaya (Dewi & 

Pusparatri, 2016). Kecemasan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai OSCE sehingga mahasiswa mengalami 

ketidaklulusan (Adji & Wardaningsih, 2016). Kecemasan dalam ujian 

dapat mempengaruhi keterampilan peserta ujian sehingga dapat 

menimbulkan kegagalan dalam ujian (Risma, 2015). Berdasarkan 

penelitian Bahari (2015), sebanyak 74 mahasiswa (93%) mengatakan 

bahwa OSCE sangat memicu timbulnya kecemasan.  

       Kecemasan dirasakan sebagian mahasiswa  sebagai stressor yang 

timbul akibat ujian skills lab. Kecemasan diperkirakan dapat 

mengganggu kemampuan dalam berpikir dan bertindak serta 

mengganggu konsentrasi saat ujian (Syarifah, 2013). Cemas membuat 

mahasiswa menjadi lupa, menjadi panik karena waktu yang diberikan 

kurang, banyaknya materi yang harus dipelajari, menjadi blocking dan 

pada saat melakukan tindakan dan ada dosen berkomentar yang 

membuat mereka gugup (Pusparatri & Dewi, 2016).  
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       Manifestasi kecemasan berupa keluhan-keluhan somatik 

diantaranya yaitu rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran 

berdenging (tinitus), berdebar-debar, sesak napas, gangguan 

pencernaan, gangguan perkemihan dan sakit kepala (Lestari, 2014). 

Selain itu, terdapat beberapa respon fisiologis neuromuskular yaitu 

kekakuan, gelisah, mondar-mandir, wajah tegang, kelemahan umum, 

kaki goyah dan gerakan yang kikuk. Respon fisiologis dari sistem 

saluran kemih berupa rasa tekanan untuk buang air kecil. Sehingga, 

orang yang mengalami kecemasan akan sering buang air kecil (Stuart, 

2009). 

       Respon perilaku juga diamati pada seseorang yang cemas. Respon 

yang dapat diamati berupa kegelisahan, ketegangan fisik, tremor, 

reaksi mudah terkejut dan kewaspadaan berlebih (Stuart, 2009). 

Individu yang mengalami kecemasan akan terlihat mudah tersinggung, 

tidak sabar, mudah marah dan mudah menangis (Lestari, 2014). 

       Kecemasan mahasiswa cenderung untuk meningkat menjadi lebih 

berat seiring waktu ujian yang semakin dekat (Lallo, Kandou, & 

Munayang, 2013). Kegagalan saat ujian praktikum menjadi 

dampaknya apabila kecemasan tidak ditangani (Utomo, 2015). 

g. Keadaan Fisik 

       Kurang tidur cenderung dapat mempengaruhi remaja terutama 

terhadap prestasi belajar berupa gangguan konsentrasi, gangguan 

mood, produktivitas dan kelelahan (Marpaung, Supit, & Nancy, 2013). 
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Kelelahan kerja akan meningkatkan tingkat kesalahan kerja dan 

menurunkan kinerja (Adi, Suwondo, & Lestyanto, 2013). Tubuh yang 

mengalami kelelahan akan muncul gejala seperti sering menguap, 

haus, rasa mengantuk dan susah berkonsentrasi (Faiz, 2014).  

       Kelelahan jasmani ditandai dengan timbulnya kecenderungan 

untuk membaringkan tubuh, dimana tubuh terasa lemah dan lunglai. 

Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya kekacauan substansi sisa 

metabolisme dalam tubuh sehingga kelancaran sirkulasi darah pada 

bagian tertentu menjadi terganggu (Slameto, 2013). Kelelahan fisik 

disebabkan oleh kerja fisik maupun kerja otot. Rasa subjektif kelelahan 

fisik diantaranya rasa lelah pada seluruh tubuh, rasa nyeri di daerah 

punggung maupun kepala pada lokasi yang tidak jelas, pegal-pegal 

otot, kaku pada sendi dan ada pembengkakan pada ekstremitas 

(Mulyana, 2012). 

       Kelelahan dan gangguan serupa lainnya merupakan salah satu 

faktor yang dapat menganggu performa mahasiswa ketika ujian (Khan 

& Ramachandran, 2012). Keadaan lain yang dapat mengganggu 

performa saat OSCE adalah sakit. Ketika sakit, kerja otak akan 

terganggu yang kemudian dapat mengakibatkan tergganggunya kondisi 

dan kosentrasi belajar (Slameto, 2013).  

h. Karakter Kepribadian 

       Pada suatu hipotesis di mana dua individu memiliki pelatihan pada 

tingkat yang sama dan kinerja pada keterampilan tertentu dalam 
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konteks tertentu, kinerja mereka mungkin berbeda ketika menghadapi 

kondisi yang tidak biasa berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang 

melekat pada mereka (Khan & Ramachandran, 2012). Kepribadian 

meliputi sistem fisik dan psikologis, dimana perilaku dapat terlihat 

karena merupakan suatu hal yang dilakukan (Feist & Feist, 2011). 

       Menurut Carl G. Jung dalam Maramis (2009), tipe kepribadian 

terbagi menjadi 2 yaitu introvert dan ekstrovert. Orang yang introvert 

dipengaruhi oleh dunia yang subyektif atau dunia di dalam dirinya 

sendiri. Penyesuaian dengan dunia luar kurang baik, diantaranya tidak 

mudah bergaul, mempunyai jiwa tertutup, tidak mudah berhubungan 

dengan orang lain dan kurang dapat menarik hati orang lain 

(Suryabrata, 2014). Selain itu, kepribadian introvert dimiliki oleh 

seseorang yang suka memikirkan dirinya sendiri, banyak berkhayal, 

mudah merasakan kritikan, menahan ekspresi dari emosi yang 

dirasakan, lekas tersinggung ketika berdiskusi, suka membesar-

besarkan masalah, dan banyak melakukan kritik terhadap diri sendiri 

(Maramis, 2009). Mereka cenderung tidak mudah mempercayai kata 

hati dan bertindak berhati-hati sebelum melangkah (Hall & Lindzey 

dalam Tarmidzi, 2012).  

       Kepribadian ekstrovert dipengaruhi oleh dunia yang obyektif, atau 

dunia di luar dirinya. Orientasinya tertuju keluar, dimana orang dengan 

kepribadian ini mempunyai pikiran, perasaan dan tindakan yang 

ditentukan oleh lingkungan sosial maupun non-sosial. Kepribadian ini 
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bersikap positif seperti mudah bergaul, bersikap terbuka, mempunyai 

hubungan yang lancar dengan orang lain (Suryabrata, 2014). 

Kepribadian ekstrovert dimiliki oleh seseorang yang melihat pada 

kenyataan, tidak lekas merasakan kritik, ekspresi dari emosi keluar 

secara spontan, tidak banyak mengkritik diri sendiri dan apabila 

mengalami kegagalan tidak terlalu dirasakan (Maramis, 2009). 

Karakter kepribadian yang dapat menganggu performa ialah kehati-

hatian, keterbukaan dan gangguan lain yang serupa (Khan & 

Ramachandran, 2012). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang mempengaruhi performa. Adaptasi dari Khan dan 

ramachandran (2012) 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

Attitudes (prejudice, 

professionalism etc.) 

Psychomotor Ability 

(motor skills) 

Non-clinical Skills 

(decision making, 

team working, 

planning etc.) 

Performance 

Knowledge and 

ability to apply 

knowledge (cognitive 

skills) 

Physical State 

(tiredness, 

distraction, etc.) 

Emotional State 

(anxiety, being 

observed etc.) 

Environment 

(simulated or 

workplace) 

Personality Traits 

(cautiousness, 

extroversion etc.) 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

Keterangan : 

  = Diteliti  

  = Tidak Diteliti 

 = Diteliti 

 = Tidak Diteliti 

 

 

 

Faktor yang dapat 

meningkatkan performa :  

 

Sikap 

Skills Non-klinis 

Kemampuan Psikomotor 

Pengetahuan dan 

kemampuan mererapkan 

pengetahuan 

Faktor yang dapat 

mengganggu performa : 

 

Lingkungan 

Keadaan Emosional 

Keadaan Fisik 

Karakter Kepribadian 

OSCE 

Lulus 

Tidak Lulus 

Praktikum Skills Lab 


