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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Wilayah Penelitian 

       Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu 

perguruan tinggi swasta yang terletak di Jl. Ringroad Selatan kecamatan 

Kasihan, kabupaten Bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah 

satu program studi di UMY yaitu Program Studi Ilmu Keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mempunyai mahasiswa 

aktif angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 berjumlah sebanyak 468 

mahasiswa.  

       Metode pembelajaran yang digunakan di PSIK FKIK UMY adalah 

Problem Based Learning (PBL), beberapa diantaranya yaitu kuliah, 

tutorial, mentoring dan praktikum skills lab. Skills lab dilakukan di mini 

hospital yang telah didesain menyerupai rumah sakit dan terdiri dari 

beberapa ruangan, diantaranya yaitu ruang keperawatan dasar, 

keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan gawat darurat, 

keperawatan medikal bedah dan neonatal care. Mahasiswa mengikuti 

praktikum skills lab pada setiap blok yang telah ditentukan dan 

kemampuan mahasiswa akan dievaluasi melalui OSCE. OSCE 

dilaksanakan pada setiap 6 minggu sekali atau akhir blok. 
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2. Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden (N = 217) 

No Karakteristik Frekuensi (n) Presentasi (%) 

1 Usia 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

5 

31 

49 

60 

52 

17 

3 

 

2,3 

14,3 

22,6 

27,6 

24,0 

7,8 

1,4 

2 Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

154 

63 

 

71,0 

29,0 

3 Tempat Tinggal 

Kos-kosan/kontrakan 

Rumah Keluarga 

 

157 

60 

 

72,4 

27,6 

Sumber : Data Primer (2017) 

       Berdasarkan tabel 3, karakteristik responden berupa usia 20 tahun 

sebanyak 60 responden (27,6%), jenis kelamin perempuan sebanyak 154 

responden (71,0%) dan tempat tinggal di kos-kosan/kontrakan sebanyak 

157 responden (72,4%). 

Tabel 2. Karakteristik Responden dan Hasil OSCE (N = 217) 

No Karakteristik 

Hasil OSCE 

Lulus Tidak Lulus 

n % N % 

1 Usia 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

3 

26 

45 

32 

18 

8 

1 

 

1,4 

12,0 

20,7 

14,7 

8,3 

3,7 

0,5 

 

2 

5 

4 

28 

34 

9 

2 

 

0,9 

2,3 

1,8 

12,9 

15,7 

4,1 

0,9 

2 Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

97 

36 

 

44,7 

16,6 

 

57 

27 

 

26,3 

12,4 
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No Karakteristik 

Hasil OSCE 

Lulus Tidak Lulus 

n % N % 

3 Tempat Tinggal 

Kos-kosan/kontrakan 

Rumah Keluarga 

 

90 

43 

 

41,5 

19,8 

 

67 

17 

 

30,9 

7,8 

Sumber : Data Primer (2017) 

       Berdasarkan tabel 4, distribusi data demografi berupa usia 19 tahun 

dengan hasil OSCE lulus sebanyak 45 responden (20,7%), jenis kelamin 

perempuan dengan hasil OSCE lulus sebanyak 97 responden (44,7%) dan 

tempat tinggal di kos-kosan/kontrakan dengan hasil OSCE lulus sebanyak 

90 responden (41,5%). 

3. Hasil Analisis Data 

a. Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil OSCE 

       Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi 

frekuensi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil OSCE.  

Tabel 3. Hasil Analisis Univariat Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Hasil OSCE (N = 217) 

No Variabel Frekuensi (n) Presentasi (%) 

1 Sikap 

Baik 

Buruk 

 

97 

120 

 

44,7 

55,3 

2 Skills Non-Klinis 

Baik 

Buruk 

 

94 

123 

 

43,3 

56,7 

3 Kemampuan Psikomotor 

Tinggi 

Rendah 

 

92 

125 

 

42,4 

57,6 

4 Pengetahuan dan 

Kemampuan Menerapkan 

pengetahuan 

Tinggi 

Rendah 

 

 

 

105 

112 

 

 

 

48,4 

51,6 
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No Variabel Frekuensi (n) Presentasi (%) 

5 Lingkungan 

Baik 

Buruk 

 

88 

129 

 

40,6 

59,4 

6 Keadaan Emosional 

Baik 

Buruk 

 

85 

132 

 

39,2 

60,8 

7 Keadaan Fisik 

Baik 

Buruk 

 

57 

160 

 

26,3 

73,7 

8 Karakter Kepribadian 

Introvert 

Ekstrovert 

 

83 

134 

 

38,2 

61,8 

9 Hasil OSCE 

Lulus 

Tidak Lulus 

 

133 

84 

 

61,3 

38,7 

Sumber : Data Primer (2017) 

       Berdasarkan tabel 4, distribusi faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil OSCE berupa sikap dikategorikan buruk sebanyak 120 

responden (55,3%), skills non-klinis dikategorikan buruk sebanyak 

123 responden (56,7%), kemampuan psikomotor dikategorikan rendah 

sebanyak 125 (57,6%), pengetahuan dan kemampuan menerapkan 

pengetahuan dikategorikan rendah sebanyak 112 responden (51,6%), 

lingkungan dikategorikan buruk sebanyak 129 responden (59,4%), 

keadaan emosional dikategorikan buruk sebanyak 132 responden 

(60.8%), keadaan fisik dikategorikan buruk sebanyak 160 responden 

(73.7%), karakter kepribadian dikategorikan ekstrovert sebanyak 134 

responden (61.8%), dan hasil OSCE dikategorikan lulus sebanyak 133 

responden (61,3%). 
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b. Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil OSCE 

       Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel 

independen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil OSCE 

dengan variabel dependen yaitu hasil OSCE. Analisis bivariat juga 

dilakukan untuk menyeleksi variabel yang dapat dimasukkan ke dalam 

analisis multivariat. Hasil analisis bivariat ditampilkan pada tabel 5 

berikut ini. 

Tabel 4. Hasil Analisis Bivariat Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Hasil OSCE (N = 217) 

No  

Hasil OSCE 

P OR 
IK95% 

Lulus 
Tidak 

Lulus 

n % N % Min Maks 

1 Sikap     
 

0,684 

 

0,892 

 

0,515 

 

1,545 
 Baik 58 26,7 39 18,0 

 Buruk 75 34,6 45 20,7 

2 Skills Non-Klinis         

 Baik  55 25,3 39 18,0 
0,462 0,814 0,469 1,411 

 Buruk 78 35,9 45 20,7 

3 Kemampuan 

Psikomotor  
        

 Tinggi 61 28,1 31 14,3 
0,193 1,448 0,828 2,543 

 Rendah 72 33,2 53 24,4 

4 Pengetahuan dan 

Kemampuan 

Menerapkan 

Pengetahuan  

        

 Tinggi 74 34,1 31 14,3 
0,007 2,144 1,225 3,753 

 Rendah 59 27,2 53 24,4 

5 Lingkungan         

 Baik 58 26,7 30 13,8 
0,249 1,392 0,793 2,444 

 Buruk 75 34,6 54 24,9 

6 Keadaan 

Emosional  
        

 Baik 58 26,7 27 12,4 
0,092 1,633 0,921 2,892 

 Buruk 75 34,6 57 26,3 
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No  

Hasil OSCE 

P OR 
IK95% 

Lulus 
Tidak 

Lulus 

n % N % Min Maks 

7 Keadaan Fisik  

 Baik 32 14,7 25 11,5 
0,353 0,748 0,405 1,381 

 Buruk 101 46,5 59 27,2 

8 Karakter 

Kepribadian  
        

 Introvert 59 27,2 24 11,1 
0,020 1,993 1,112 3,574 

 Ekstrovert 74 34,1 60 27,6 

 Total 133 61,3 84 38,7     

Sumber : Data Primer (2017) 

       Berdasarkan tabel 5, hubungan antara pengetahuan dan 

kemampuan menerapkan pengetahuan dengan hasil OSCE diperoleh 

data bahwa responden didominasi oleh pengetahuan dan kemampuan 

menerapkan pengetahuan tinggi dan hasil OSCE lulus sebanyak 74 

responden (34,1%), selanjutnya nilai p menunjukkan 0,007 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan 

kemampuan menerapkan pengetahuan dengan hasil OSCE dan 

diperoleh nilai OR = 2,144. Hubungan antara karakter kepribadian 

dengan hasil OSCE diperoleh data bahwa responden didominasi oleh 

karakter kepribadian ekstrovert dan hasil OSCE lulus sebanyak 74 

responden (34,1%), selanjutnya nilai p menunjukkan 0,020 yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara karakter kepribadian 

dengan hasil OSCE dan diperoleh nilai OR = 1,993. 

c. Faktor yang paling dominan mempengaruhi hasil OSCE 

       Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor yang 

paling dominan mempengaruhi hasil OSCE dengan menggunakan uji 
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regresi logistik. Variabel yang dimasukkan dalam analisis multivariat 

adalah variabel yang mempunyai p<0,25 pada analisis bivariat 

(Dahlan, 2012). Hasil analisis multivariat ditampilkan dalam tabel 6 

berikut ini. 

Tabel 5. Analisis Multivariat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Hasil OSCE (N = 217) 

 Variabel Koefisien P OR 

Langkah 1 Kemampuan Psikomotor 0,179 0,590 1,196 

 Pengetahuan dan Kemampuan 

Menerapkan Pengetahuan 
0,830 0,012 2,294 

 Keadaan Emosional 0,466 0,127 1,594 

 Karakter Kepribadian 0,954 0,003 2,596 

 Konstanta -0,251 0,064 0,594 

Langkah 2 Pengetahuan dan Kemampuan 

Menerapkan Pengetahuan 
0,902 0,003 2,464 

 Keadaan Emosional 0,472 0,121 1,603 

 Karakter Kepribadian 0,930 0,003 2,533 

 Konstanta -0,473 0,076 0,623 

Langkah 3 Pengetahuan dan Kemampuan 

Menerapkan Pengetahuan 
0,944 0,002 2,569 

 Karakter Kepribadian 0,894 0,004 2,446 

 Konstanta -0,301 0,208 0,740 

Sumber : Data Primer (2017) 

       Berdasarkan tabel 6 diperoleh faktor yang paling dominan 

mempengaruhi hasil OSCE adalah pengetahuan dan kemampuan 

menerapkan pengetahuan dan karakter kepribadian. Kekuatan 

hubungan dapat dilihat dari nilai OR. Kekuatan hubungan dari yang 

terbesar ke yang terkecil adalah pengetahun dan kemampuan 

menerapkan pengetahuan (OR = 2,569) dan karakter kepribadian 

(OR=2,446).  
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B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Usia 

       Berdasarkan tabel 3, mayoritas responden berusia 20 tahun yaitu 

sebanyak 60 responden (27,6%). Usia tersebut telah masuk ke dalam 

masa remaja akhir. Menurut Kanopka dalam Jahja (2011), usia 

remaja awal yaitu 12-15 tahun, remaja madya yaitu 15-18 tahun dan 

remaja akhir yaitu 19-22 tahun. Sedangkan menurut Yusuf (2011), 

usia 13-16 tahun termasuk dalam masa remaja awal dan usia 17-21 

tahun termasuk dalam kategori remaja akhir. 

       Remaja akhir merupakan permulaan masa dewasa, emosinya 

mulai stabil dan pemikirannya mulai matang (kritis). Remaja akhir 

sudah mampu mengendalikan emosi dalam dirinya, sedangkan usia 

remaja awal masih menunjukkan sifat sensitif dan reaktif yang sangat 

kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat 

negatif dan temperamental (Yusuf, 2011). Emosi negatif dan 

temperamental tersebut timbul pada saat menghadapi OSCE, mereka 

akan mudah mengalami kecemasan.  

       Pada masa remaja akhir, telah terpenuhi tugas-tugas 

perkembangan remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan 

masuklah individu ke masa dewasa (Jahja, 2011). Secara mental, 

remaja sudah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang 

abstrak, kemudian remaja dapat memecahkan masalah secara 



50 

 

 

 

sistematis dan ilmiah daripada berpikir konkret (Yusuf, 2011). Hasil 

penelitian ini didominasi oleh reponden berusia 19 tahun dengan hasil 

OSCE lulus sebanyak sebanyak 45 responden (20,7%) pada tabel 4.  

       Pada tahap perkembangan individu, usia 18 – 25 tahun 

dikategorikan dalam masa usia mahasiswa (Yusuf, 2011). Mahasiswa 

merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh 

statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa yang 

sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dituntut untuk 

menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Seorang mahasiswa, pada dasarnya memiliki proses belajar yang 

beragam. Hal ini dikarenakan kesibukannya sebagai seorang 

mahasiswa yang membutuhkan banyak keperluan baik untuk 

kehidupannya maupun untuk keperluan kuliahnya (Putri & Budiani, 

2012). Mahasiswa perlu memiliki paradigma, kepribadian dan jiwa 

yang baik untuk kuat menghadapi setiap masalah yang dihadapi 

(Hendriyanto, Sriati, & Fitria, 2012). Jika dilihat dari segi 

perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini adalah 

pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2011). Berdasarkan hal tersebut, 

semakin tua umur dan semakin banyak pengalaman saat di 

perkuliahan, maka jiwa dan kepribadiannya akan menjadi semakin 

baik apabila mereka dapat menyelesaikan semua masalah yang 

dihadapi. 
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b. Jenis Kelamin 

       Berdasarkan tabel 3, jenis kelamin perempuan sebanyak 154 

responden (71,0%). Hal tersebut seusai dengan kenyataan yang ada di 

PSIK FKIK UMY bahwa mahasiswa keperawatan dengan jenis 

kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan mahasiswa laki-laki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amir, Iryani, & Isrona (2016) juga 

didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden adalah perempuan 

yaitu sebanyak 30 mahasiswa (88,2%) keperawatan yang mengikuti 

OSCE untuk pertama kali. 

       Berdasarkan tabel 4, data didominasi oleh jenis kelamin 

perempuan dengan hasil OSCE lulus sebanyak 97 responden 

(44,7%). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Umami (2015), didapatkan bahwa siswa laki-laki yang prestasi 

belajarnya sangat baik yaitu sebanyak 6 (14,3%), sedangkan siswa 

perempuan sebanyak 10 (26,3%) siswa. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian oleh Graf, Smolka, Simoes, Zipfel, Junne, 

& Holderried (2017) didapatkan bahwa mahasiswa perempuan tampil 

lebih baik dalam kemampuan komunikasi pada dimensi empati, 

struktur, ekspresi verbal dan ekspresi non verbal saat OSCE daripada 

mahasiswa laki-laki. 

       Selain empati, mahasiswa perempuan mempunyai perasaan 

khawatir lebih besar daripada laki-laki ketika menghadapi OSCE. Hal 

tersebut membuat mahasiswa perempuan lebih berusaha melakukan 



52 

 

 

 

latihan skills yang akan diujikan dalam OSCE sehingga nilai OSCE 

yang didapatkan akan lebih memuaskan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Suryosubianto, Prabandari, & Emilia (2013), didapatkan bahwa 

peningkatan nilai OSCE keterampilan membidai lebih tinggi pada 

kelompok perempuan daripada laki-laki. 

c. Tempat tinggal 

       Berdasarkan tabel 3, tempat tinggal di kos-kosan/kontrakan 

sebanyak 157 responden (72,4%). Hal tersebut dikarenakan sebagian 

besar mahasiswa PSIK FKIK UMY berasal dari luar daerah 

Yogyakarta, sehingga mahasiswa tersebut memilih untuk tinggal di 

kos atau kontrakan. Hasil penelitian ini tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2014), didapatkan bahwa 

mahasiswa prodi D III Kebidanan sebanyak 29 responden (61,7%) 

bertempat tinggal di kos. 

       Beberapa fungsi dari kos-kosan diantaranya yaitu sebagai sarana 

tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya 

berasal dari luar kota ataupun daerah selama masa studinya, sarana 

pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih berdisplin, mandiri 

dan bertanggung jawab, serta sebagai tempat untuk menggalang 

pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan 

lingkungan sekitarnya (Indriyani, 2014). Hal tersebut dapat menjadi 

manfaat tersendiri bagi mahasiswa yang tinggal di kos, mahasiswa 

tersebut mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk belajar dan 
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melakukan latihan menghadapi OSCE dengan sesama mahasiswa 

keperawatan. 

       Berdasarkan tabel 4, tempat tinggal di kos-kosan/kontrakan 

dengan hasil OSCE lulus sebanyak 90 responden (41,5%). 

Mahasiswa yang tinggal di kos/kontrakan mempunyai hasil OSCE 

atau hasil belajar yang lebih baik daripada mahasiswa yang tinggal 

bersama orangtua atau keluarganya. Hal tersebut juga didukung oleh 

penelitian lain yang dilakukan oleh Kusumawati, Ruhyana, & 

Nurhidayati (2013), didapatkan bahwa predikat Cum Laude 

terbanyak pada mahasiswa yang tinggal di kos dibandingkan 

mahasiswa yang tinggal di rumah. 

2. Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil OSCE 

a. Sikap 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi sikap dikategorikan 

buruk sebanyak 120 responden (55,3%). Sikap belum merupakan 

suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi 

tindakan atau perilaku (Mubarak, Chayatin, Rozikin, & Supradi, 

2007). Menurut Rizki (2013), siswa yang telah siap dalam belajar 

akan memunculkan sikap yang positif seperti yakin dengan 

kelebihan dirinya dan mampu bekerja keras menghadapi stres serta 

tantangan secara efektif sehingga mereka akan mendapatkan hasil 

yang memuaskan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Devi, Khandelwal, & Das (2016) 
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mengungkapkan bahwa mahasiswa keperawatan memiliki sikap 

positif terhadap pemeriksaan antenatal dengan skor rata-rata 75,2 

(89,5%) terhadap kemungkinan skor 84 (SD 4.098).  

       Sikap negatif terhadap kegiatan pembelajaran akan memberikan 

hasil pembelajaran yang tidak maksimal (Yuniarti, 2014). Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dlama, 

Modupe, & Umar (2015), bahwa sebanyak 12 preseptor (52,2%) 

mengidentifikasi bahwa sikap negatif mahasiswa mempengaruhi 

pembelajaran mereka secara negatif.  

       Sikap yang buruk atau negatif dapat terlihat dari praduga yang 

dibuat sendiri oleh diri mahasiswa. Praduga yang timbul pada 

mahasiswa diantaranya yaitu merasa bahwa kasus yang disediakan 

akan sulit, merasa takut apabila alat yang disediakan tidak berfungsi 

baik dan merasa takut apabila mendapatkan penguji tidak 

menyenangkan atau menakutkan. Hal tersebut dapat menimbulkan 

perasaan cemas yang ditandai dengan gugup, cemas, jantung 

berdebar dan berkeringat dingin. Hal tersebut sejalan dengan 

pernyataan Sudrajat, Hidayat, & Kurnia (2015) bahwa sikap 

dipengaruhi oleh emosi dalam diri seseorang dan merupakan tindak 

lanjut bahkan perwujudan dari emosi seseorang.  

       Keadaan emosional yang buruk menimbulkan ketakutan pada 

diri mahasiwa sebelum bertemu pasien. Hal tersebut akan bertambah 

apabila mahasiswa lupa atau tidak mengeksplorasi perasaanya 
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sebelum masuk ke ruang OSCE. Emosi buruk dan tidak dapat 

ditangani dapat mebuat sikap mahasiswa menjadi buruk ketika 

menjalani OSCE. 

       Kecerdasan emosional dalam diri siswa mampu mengetahui dan 

mengendalikan perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu 

menghadapi perasaan orang lain dan lingkungannya (Sudrajat, 

Hidayat, & Kurnia, 2015). Mahasiswa dengan kecerdasan emosional 

yang tinggi akan mampu melaksanakan proses pembelajaran secara 

maksimal dan menjadi pribadi percaya diri serta lebih mandiri 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar (Fauziah, 2015). Hal 

tersebut dibuktikan oleh penelitian Sudrajat, Hidayat, & Kurnia 

(2015), menunjukkan adanya hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan sikap belajar dibuktikan dari analisis statistik yang 

menghasilkan keberartian regresi Fhitung < Ftabel (α=0,05) < Ftabel 

(α=0,01) = 3,373 < 3,38 < 5,98 dan koefisien determinasi (KD) 

98,01%. 

b. Skills Non-klinis 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi skills non-klinis 

dikategorikan buruk sebanyak 123 responden (56,7%). Terdapat 

beberapa aspek non-klinis yang diujikan dalam OSCE, diantaranya 

yaitu pengkajian riwayat hidup, interpretasi pemeriksaan, 

merumuskan atau menyimpulkan data, menetapkan pengelolaan 

klinik, pemberian pendidikan kesehatan dan kemajuan 
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berkomunikasi (Nursalam, 2011). Pada saat OSCE, keterampilan 

komunikasi dilakukan di tahap orientasi, tahap kerja apabila 

melakukan pengkajian dan tahap evaluasi.  

       Pada tahap orientasi, mahasiswa mengucapkan salam, 

memperkenalkan diri, verifikasi indentitas pasien simulasi, 

menyampaikan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan pada pasien 

simulasi. Pada tahap kerja, komunikasi lebih dibutuhkan apabila 

melakukan skills  pengkajian dan tindakan edukasi. Pada tahap 

evaluasi, mahasiswa menanyakan perasaan pasien saat itu, 

memberikan reinforcement dan mendoakan pasien serta memberikan 

edukasi lanjutan terkait keadaan pasien. 

       Keterampilan berkomunikasi dalam memfasilitasi proses 

pengumpulan informasi terkait riwayat hidup meliputi kemampuan 

mengikuti kerangka konsultasi yang disepakati hingga penggunaan 

keterampilan komunikasi untuk memulai, membangun dan 

memelihara hubungan baik dengan pasien (Ware, Mardi, 

Abdulghani, & Siddiqui, 2014). Kemampuan perawat dalam 

kemampuan interpersonal yaitu kemampuan dalam berhubungan 

dengan orang lain seperti antar perawat, tenaga medis lain, pasien 

maupun keluarga pasien. Hal tersebut termasuk ke dalam 

kemampuan perawat yang berkaitan dengan tugas dan perannya 

sebagai perawat (Kusminarti, Wajdi, & Mardalis, 2013). 
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       Waktu yang dibatasi saat OSCE menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi skills non-klinis berupa komunikasi. Menurut 

Traynor, Galanouli, Rice, & Lynn, (2016), keterampilan komunikasi 

penting untuk praktik yang aman dan waktu yang disediakan saat 

OSCE yaitu 5 atau 10 menit mungkin tidak cukup untuk menilai 

berbagai perilaku dalam konsep komunikasi secara memadai.  

       Waktu yang tidak mencukupi ketika melakukan tugas dalam 

OSCE akan membuat mahasiswa menyampaikan komunikasi dengan 

empati yang kurang. Hal tersebut dapat terlihat pada cara berbicara 

mahasiswa yang terlalu cepat dan cenderung tidak jelas sehingga 

komunikasi yang dilakukan mahasiswa menjadi kurang efektif. 

Menurut Pugh & Smee (2013), salah satu aspek yang dinilai saat 

OSCE adalah kemampuan menunjukkan profesionalisme dan 

komunikasi yang efektif. Selain komunikasi yang kurang efektif, 

cara bicara yang cepat juga kurang menunjukkan empati kepada 

pasien simulasi saat OSCE. 

       Empati yang kurang dapat menjadi indikasi kurangnya 

keterampilan komunikasi mahasiswa sehingga dapat membuat 

kinerjanya menjadi lemah. Selain empati yang kurang, mahasiswa 

yang lupa mendoakan pasien, tidak memberikan tanggapan atas 

reaksi verbal dan non verbal pasien juga mengakibatkan kinerja non-

klinisnya menjadi buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Kusminarti, 

Wajdi, & Mardalis (2013), didapatkan bahwa semakin tinggi 
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keterampilan komunikasi dalam lingkungan kerjanya semakin kuat 

kinerjanya. Hal tersebut juga dapat berlaku sebaliknya, apabila 

keterampilan komunikasi atau  non-klinisnya buruk akan membuat 

kinerja mahasiswa saat OSCE menjadi lemah. 

c. Kemampuan Psikomotor 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi kemampuan psikomotor 

dikategorikan rendah sebanyak 125 responden (57,6%). Kemampuan 

psikomotorik berupa kemampuan bertindak atau kemampuan yang 

berkaitan dengan keterampilan (skills) setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu (Kurniawan, 2012).  

       Peserta ujian diharapkan dapat memperoleh dan menguasai 

teknik menggunakan keterampilan pemeriksaan fisik untuk 

memeriksa, mengidentifikasi, mendapatkan dan menafsirkan tanda-

tanda utama kondisi klinis umum pasien (Ware, Mardi, Abdulghani, 

& Siddiqui, 2014). Pemeriksaan fisik dasar yang harus dilakukan 

mahasiswa PSIK FKIK UMY berupa pemeriksaan fisik head to toe 

yaitu meliputi pemeriksaan fisik kepala leher, thorax, abdomen, dan 

ekstremitas sesuai yang telah diajarkan ketika praktikum skills lab. 

       Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukaesih (2014), 

didapatkan nilai rata-rata procedural knowledge 32,16 dengan 

standar deviasi 4,48, sedangkan nilai rata-rata psychomotor skills 

adalah nilai rata-rata 13,43 dengan standar deviasi 3,52 pada 

mahasiswa keperawatan. Pada keterampilan prosedural, peserta ujian 
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diharapkan dapat menguasai beberapa prosedur, seperti first aid and 

Basic Life Support, intubasi, pemasangan dan perawatan kateter, 

injections, heating, pengurangan dislokasi dan sebagainya (Ware, 

Mardi, Abdulghani, & Siddiqui, 2014). Pada satu ruang OSCE, 

mahasiswa PSIK FKIK UMY harus menunjukkan satu skill 

prosedural yang didalamnya terdapat point critical action sesuai 

kasus pada blok yang sedang dijalani.  

       Critical action yang dilakukan mahasiswa ketika menunjukkan 

keterampilan saat ujian dapat mempengaruhi hasil ujian mereka  

(Dhani, 2013). Penilaian keterampilan peserta per ruang ujian dinilai 

menggunakan checklist per stase-spesifik atau skala penilaian oleh 

penguji (Pugh & Smee, 2013). Critical action atau disebut juga 

critical point yang terdapat dalam OSCE dapat berupa hal penting 

yang harus ditanyakan kepada pasien simulasi ketika OSCE apabila 

skills yang dilakukan berupa assesment atau edukasi. Critical action 

atau critical point yang tidak dilakukan membuat kemampuan 

psikomotor menjadi buruk. 

       Kesalahan tindakan, tindakan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan checklist, persiapan alat yang tidak benar, dan penguasaan 

tahap skills prosedural saat OSCE membuat performa kemampuan 

psikomotorik mahasiswa menjadi buruk. Hal tersebut dapat 

dikarenakan oleh kurangnya latihan dari mahasiswa. Pada saat 

praktikum skills lab, mahasiswa mencoba melakukan tindakan yang 
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telah diajarkan per-individu pada saat setelah instruktur selesai 

memberikan penjelasan dan contoh serta pada saat post test. 

       Selain pada saat praktikum, mahasiswa diberikan waktu belajar 

mandiri (BM) selama satu hari setelah semua topik skills lab selesai 

dipraktikumkan. Terkadang mahasiswa sudah tidak berminat 

mengikuti BM, mereka lebih suka mereview dan melatih skills yang 

di ujikan satu hari bahkan pada malam hari sebelum OSCE. 

Mahasiswa yang hanya melakukan latihan skills malam hari sebelum 

OSCE membuat performa kemampuan psikomotornya lebih buruk 

jika dibandingkan dengan mahasiswa yang telah berulang-ulang 

melatih atau mempraktekkan skills prosedural yang diajarkan di 

praktikum lebih dari 1 kali. Hal tersebut didukung oleh Hadijah 

(2015) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan metode latihan dimaksudkan agar siswa dapat 

melakukan latihan secara berulang-ulang sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan menulis permulaan mereka.  

       Faktor yang mempengaruhi kemampuan psikomotor adalah 

pengetahuan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sukaesih (2014), 

terdapat hubungan yang positif bermakna antara pengetahuan 

prosedural dan keterampilan RJP pada mahasiswa keperawatan, 

yang artinya bahwa semakin tinggi nilai pengetahuan prosedural 

mahasiswa semakin tinggi pula nilai keterampilan yang di tampilkan 

oleh mahasiswa dengan nilai uji korelasi pearson 0,305. Selain itu, 
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hasil analisis regresi didapatkan bahwa pengetahuan tentang 

pelaksanaan basic CPR mempunyai hubungan paling erat dengan 

keterampilan basic CPR. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan 

mahasiswa yang mendukung dapat membuat mahasiswa paham 

terkait rasionalisasi melakukan tahap skills prosedural saat OSCE, 

sehingga mahasiswa dapat menjawab ketika ditanya penguji terkait 

alasan tindakan yang dilakukannya. 

d. Pengetahuan dan Kemampuan Menerapkan Pengetahuan 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi pengetahuan dan 

kemampuan menerapkan pengetahuan dikategorikan rendah 

sebanyak 112 responden (51,6%). Pengetahuan adalah suatu proses 

mengingat dan mengenal kembali obyek yang telah dipelajari 

melalui panca indra pada suatu bidang tertentu secara baik (Lestari, 

2014).  

       Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behaviour) atau dapat disebut 

kognitif (Notoatmodjo, 2007). Kemampuan kognitif berupa 

pemahaman konsep yang mempunyai kaitan dengan hasil belajar 

diantaranya yaitu kemampuan, pengetahuan dan pemahaman konsep 

dari mahasiswa untuk mencapai dan meningkatkan hasil belajar 

(Murti, Muhibbuddin, & Nurmaliah, 2014).  

       Salah satu dari kemampuan kognitif ialah mampu 

mengaplikasikan pengetahuan atau penafsiran data. Peserta ujian 
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diharapkan dapat menafsirkan hasil pengkajian, membangun 

gambaran kondisi penyakit pasien, mengambil keputusan, 

memecahkan masalah hingga mencapai diagnosa yang tepat (Ware, 

Mardi, Abdulghani, & Siddiqui, 2014). Kemampuan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan saat OSCE tersebut dapat membuat 

nilai OSCE mereka lulus karena pembuatan diagnosa yang tepat, 

penggambaran kondisi penyakit pasien, penafsiran hasil pengkajian, 

dan kemampuan memutuskan tindakan yang dilakukann selanjutnya 

dituliskan dalam dokumentasi di akhir sesi OSCE. Pembuatan 

dokumentasi dinilai oleh penguji dalam OSCE. 

       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 tersebut berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Devi, Khandelwal, & Das (2016) menunjukkan 

bahwa mahasiswa keperawatan memiliki nilai pengetahuan sebesar 

20,07 (66,97%) pada praktik pemeriksaan antenatal, sedangkan 

sebanyak 54 mahasiswa (84,3%) keperawatan tidak memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang pemeriksaan antenatal. 

       Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah 

informasi. Apabila seseorang diberi kemudahan untuk memperoleh 

suatu informasi maka hal tersebut dapat membantu untuk 
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memperoleh pengetahuan yang baru (Mubarak, Chayatin, Rozikin, 

& Supradi, 2007). Informasi yang diperoleh dari pendidikan 

informal maupun formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

(immediate impact) sehingga menghasilkan peningkatan 

pengetahuan (Budiman & Riyanto, 2013). 

       Mahasiswa mendapatkan informasi dari kuliah, buku panduan 

skills lab atau buku blok, dan sumber internet. Mahasiswa yang tidak 

mempelajari materi terkait skills yang diujikan atau tidak 

mempelajari buku blok dapat membuat pengetahuannya menjadi 

buruk. Selain itu, kemampuan menerapkan pengetahuan akan lebih 

bagus apabila mahasiswa memanfaatkan waktu belajar mandiri yang 

disediakan. Mereka dapat bertukar pendapat dan berlatih dengan 

sesama mahasiswa saat belajar mandiri, tetapi tidak semua 

mahasiswa berminat untuk melakukan belajar mandiri sehingga 

kemampuan menerapkan pengetahuan mereka menjadi kurang 

terasah dengan baik.  

       Minat merupakan gambaran adanya kemauan, dorongan yang 

timbul dari dalam individu untuk memilih objek yang berupa 

kegiatan, termasuk di dalamnya tugas atau pekerjaan (Widyastono, 

2013). Minat membuat seseorang lebih mencoba dan menekuni suatu 

hal sehingga pada akhirnya orang tersebut akan memperoleh 

pengetahuan yang lebih mendalam (Mubarak, Chayatin, Rozikin, & 

Supradi, 2007). Apabila mahasiswa tidak tertarik dengan topik atau 
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skills  yang diujikan dalam OSCE, maka mahasiswa tersebut kurang 

atau malas mempelajari materi dan tidak tertarik untuk melatih 

kemampuannya sehingga pengetahuan dan kemampuan menerapkan 

pengetahuannya menjadi rendah. 

e. Lingkungan 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi lingkungan 

dikategorikan buruk sebanyak 129 responden (59,4%). Lingkungan 

meliputi ruang untuk OSCE dan segala sesuatu yang diperlukan saat 

OSCE berlangsung termasuk sarana yang disediakan di ruang OSCE. 

Menurut Achmad et al (2011), lingkungan OSCE yang baik juga 

diharapkan mempunyai pencahayaan yang cukup terang di ruangan 

OSCE, sirkulasi yang baik dan nyaman serta suara antar ruangan 

tidak terdengar dan menganggu ruangan sebelahnya. Hal tersebut 

menjadi salah satu persyaratan station OSCE. 

       Lingkungan OSCE dapat menjadi buruk kemungkinan terjadi 

apabila terdapat aliran listrik yang mati secara tiba-tiba. Hal tersebut 

akan membuat ruangan OSCE menjadi gelap karena tidak semua 

ruang OSCE di mini hospital PSIK FKIK UMY mempunyai jendela. 

Keadaan tersebut dapat menimbulkan risiko kesalahan tindakan saat 

OSCE semakin tinggi.  

       Selain pencahayaan, sirkulasi udara yang tidak baik seperti tidak 

adanya jendela yang terbuka dan air conditioner (ac) yang mati atau 

tidak dapat berfungsi dengan baik dapat membuat lingkungan OSCE 
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menjadi buruk. Tidak adanya sirkulasi udara yang tidak baik dapat 

membuat mahasiswa merasa gerah dan tidak nyaman, sehingga 

tindakan yang dilakukan menjadi kurang fokus. 

       Hal lain yang dapat menjadi indikator buruknya lingkungan 

OSCE adalah suara yang dapat terdengar dari ruangan OSCE lain 

atau yang ada disebelahnya. Suara tersebut berasal dari mahasiswa 

yang juga sedang menjalani OSCE. Suara tersebut dapat terdengar 

ke ruang sebelahnya dikarenakan ruangan tidak kedap suara dan 

pembatas antar ruangan berupa dinding yang tipis. Hal tersebut dapat 

menganggu konsentrasi mahasiswa saat OSCE sehingga mereka 

menjadi tidak fokus dalam melakukan tindakan.  

       Sarana yang diperlukan dalam OSCE meliputi alat, pasien, 

model, gambar dan data (Nursalam, 2011). Peralatan yang sudah 

tidak berfungsi dengan baik atau tua harus segera diganti karena 

peralatan tua tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik 

terhadap alur prosedural dan hasil ujian mahasiswa (Bahari, 2015). 

Peralatan yang tidak dapat berfungsi baik juga dapat dikarenakan 

penggunaan alat yang bergantian dan berulang-ulang oleh 

mahasiswa yang sedang OSCE. Dampak tambahan dari peralatan 

yang tidak berfungsi baik tersebut yaitu mahasiswa tidak dapat 

menyelesaikan tindakan dan tugas dalam ruangan OSCE pada waktu 

yang telah ditentukan sehingga akan berdampak pada nilai OSCE. 
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f. Keadaan Emosional 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi keadaan emosional 

dikategorikan buruk sebanyak 132 responden (60.8%). Keadaan 

emosional yang buruk tersebut dikarenakan kurangnya persiapan 

materi dan latihan yang dilakukan mahasiswa. Pengetahuan dan 

kemampuan bertindak yang kurang memadai saat OSCE akan 

membuat persepsi mahasiswa menjadi buruk terkait performa di 

OSCE yang belum dilakukan. Mahasiswa membuat persepsi bahwa 

dirinya kurang bekal dan kesiapan dalam menghadapi OSCE 

sehingga timbullah rasa berdebar, keringat diring, rasa takut dan 

cemas.  

       Rasa cemas dan keadaan emosi lain yang dapat di amati dapat 

menganggu performa mahasiswa (Khan & Ramachandran, 2012). 

Salah satu keadaan emosional yang dimaksudkan adalah stres. 

Apabila terdapat stresor, keseimbangan tubuh dan jiwa menjadi 

terganggu, usaha untuk mengembalikannya dinamakan stres 

(Maramis & Maramis, 2009). Stres dapat timbul ketika mahasiswa 

menghadapi OSCE (Febrina, 2013). Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil penelitian Dayfiventy & Nurhidayah (2012) bahwa ujian skill 

lab merupakan salah satu penyebab stress pada mahasiswa 

keperawatan, yaitu sebanyak 35 mahasiswa (10,6%). Keadaan 

emosional lain yang dapat muncul pada mahasiswa saat menghadapi 

OSCE adalah kecemasan. 
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       Kecemasan dirasakan sebagian mahasiswa sebagai stressor yang 

timbul akibat ujian skills lab (Syarifah, 2013). Hal tersebut 

dibuktikan oleh penelitian Bahari (2015), sebanyak 74 mahasiswa 

keperawatan (93%) mengatakan bahwa OSCE sangat memicu 

timbulnya kecemasan. Selain itu, Penelitian Sandy (2017) pada 58 

mahasiswa semester II PSIK FKIK UMY saat OSCE menunjukkan 

sebanyak 11 responden (38%) mengalami kecemasan sedang dan  18 

responden (62%) mengalami kecemasan ringan pada kelompok 

intervensi, sedangkan 8 responden (27,6%) mengalami kecemasan 

sedang dan (72,4%) responden mengalami kecemasan ringan pada 

kelompok kontrol. 

g. Keadaan Fisik 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi keadaan fisik 

dikategorikan buruk sebanyak 160 responden (73.7%). Keadaan fisik 

yang buruk dapat ditandai dengan kelelahan jasmani. Kelelahan 

jasmani dapat berupa 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). Penelitian yang 

dilakukan oleh Achmat & Wahyuni (2013), didapatkan hasil bahwa 

tingkat kebugaran jasmani siswa yang memiliki kebugaran jasmani 

kategori kurang sekali sebesar 34 responden (59,64%), kategori 
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kurang sebesar 11 responden (19,29%), kategori sedang sebesar 10 

responden (17,54%), kategori baik sebesar 2 responden (3,5%), dan 

kategori baik sekali sebesar 0 responden (0%). 

      Faktor yang menyebabkan keadaan fisik menjadi buruk saat 

ujian adalah persiapan ujian yang buruk yaitu belajar untuk 

mempersiapkan ujian hingga larut malam. Menurut Slameto (2013), 

belajar dengan menggunakan waktu tidur ialah jenis belajar yang 

merusak badan.  

       Kebiasaan mahasiswa yang melakukan persiapan ujian pada 

malam hari sebelum OSCE membuat mereka belajar dan melatih 

dirinya lebih keras daripada hari biasa. Hal tersebut dilakukan 

hingga mengurangi jam tidur mereka yang dapat mengakibakan 

tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Selain itu, tekanan 

yang didapatkan dari stressor cukup besar membuat tubuh juga 

menjadi kurang seimbang atau tidak sehat. Cara belajar dan stressor 

berupa OSCE membuat fisik mahasiswa menjadi kelelahan.  

       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). Tubuh yang 

mengalami kelelahan akan muncul gejala seperti sering menguap, 

haus, rasa mengantuk dan susah berkonsentrasi (Faiz, 2014). 
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Konsentrasi yang buruk dapat meningkatkan risiko kesalahan 

tindakan atau prosedur saat OSCE. 

       Selain kelelahan, keadaan jasmani yang tidak sehat juga 

mengganggu mahasiswa saat OSCE. Salah satu contohnya adalah 

ketika mahasiswa mengalami kecelakaan yang dapat menimbulkan 

nyeri ketika bergerak. Nyeri dapat menganggu mereka dalam 

melakukan aktivitas sehingga tindakan yang dilakukan pada saat 

OSCE juga menjadi tidak maksimal. 

h. Karakter Kepribadian 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi karakter kepribadian 

dikategorikan ekstrovert sebanyak 134 responden (61.8%). 

Kepribadian ekstrovert mempunyai tindakan yang dipengaruhi oleh 

dunia yang obyektif, atau dunia di luar dirinya. Kepribadian 

ekstrovert bersikap terbuka dan positif sehingga mudah bergaul serta 

mempunyai hubungan yang lancar dengan orang lain (Tarmidzi, 

2012; Suryabrata, 2014). Orientasinya tertuju keluar, dimana orang 

dengan kepribadian ini mempunyai pikiran, perasaan dan tindakan 

yang ditentukan oleh lingkungan sosial maupun non-sosial 

(Suryabrata, 2014). Kepribadian ekstrovert dimiliki oleh seseorang 

yang melihat pada kenyataan (realistis), kebal terhadap kritik, 

ekspresi emosinya spontan, tidak banyak mengkritik diri sendiri dan 

apabila mengalami kegagalan tidak terlalu dirasakan (Maramis, 

2009; Tarmidzi, 2012).  
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       Kepribadian ini membuat mahasiswa lebih senang belajar dan 

latihan bersama teman-teman lainnya dalam mempersiapkan OSCE. 

Mereka juga dapat mengevaluasi kesalahan tindakan berdasarkan 

pengalaman sendiri dan pengalaman teman-temannya dikarenakan 

sifatnya yang terbuka sehingga mereka tidak enggan untuk bertukar 

pendapat tentang kesulitan dan pengalamannya dalam OSCE. Hal 

tersebut dapat membuat mahasiswa berkepribadian ekstrovert 

mempunyai pengetahuan dan tehnik yang lebih bagus untuk 

menghindari kesalahan selama OSCE. 

       Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Tarmidzi (2012), didapatkan sebanyak 47 mahasiswa (43,9%) 

mempunyai kepribadian ekstrovert dan sebanyak 60 mahasiswa 

(56,1%) mempunyai kepribadian introvert. Kepribadian introvert 

dipengaruhi oleh dunia di dalam dirinya sendiri atau dunia yang 

subyektif. Penyesuaian dengan dunia luar kurang baik, diantaranya 

tidak mudah bergaul, mempunyai jiwa tertutup, kurang dapat 

menarik hati dan tidak mudah berhubungan dengan orang lain 

(Suryabrata, 2014). 

       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). 
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Kepribadian ini juga cenderung tidak mudah mempercayai kata hati 

dan bertindak berhati-hati sebelum melangkah (Hall & Lindzey 

dalam Tarmidzi, 2012).  

       Mahasiswa berkepribadian introvert bersifat tertutup dari dunia 

luar sehingga mereka enggan dalam mengutarakan pendapat serta 

pengalamannya saat OSCE kepada orang lain sehingga 

pengetahuannya untuk menghindari kesalahan saat OSCE menjadi 

kurang baik. Selain itu, pikiran tentang kegagalan di OSCE yang 

telah dilalui dapat menambah tekanan dan membuat mereka 

mempunyai kecemasan yang lebih tinggi sebelum OSCE 

dibandingkan dengan mahasiswa berkepribadidan ekstrovert. 

       Kepribadian dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. 

Keturunan dianggap sebagai pengaruh dari kedua orang tua yang 

ditentukan pada saat pembuahan seperti jenis kelamin, keadaan fisik, 

wajah, temperamen, tingkat energi, ritme hayati, komposisi otot dan 

refleks otot. Kepribadian seorang individu adalah struktur molekul 

dari gen-gen yang terletak dalam kromosom. Selain keturunan, 

lingkungan seperti halnya budaya dalam menegakkan norma, sikap 

dan nilai yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

dan menciptakan konsistensi sepanjang kurun waktu (Ulya, 2016). 

Beberapa hal tersebut kemudian turut membentuk kepribadian 

seseorang. Jadi, jelas sekali bahwa keturunan dan lingkungan 

merupakan faktor utama dalam kepribadian. 
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i. Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi hasil OSCE 

dikategorikan lulus sebanyak 133 responden (61,3%). Mahasiswa 

yang lulus mendominasi dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat 

dikarenakan rencana pembelajaran yang baik. OSCE yang dilakukan 

pada setiap akhir blok atau setiap 6 minggu sekali membuat 

mahasiswa mudah untuk melakukan recall terhadap skills yang telah 

dipelajari saat praktikum jika dibandingkan dengan OSCE yang 

dilaksanakan pada akhir semester. Skills yang diOSCEkan juga 

menjadi lebih sedikit apabila dilaksanakan setiap 6 minggu sekali 

sehingga beban belajar tidak terlalu berat. 

       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). 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). Penelitian 

sebelumnya dilakukan oleh Dhani (2013) pada 828 mahasiswa PSIK 

UMY angkatan 2008, 2009, 20120 dan 2011, didapatkan nilai OSCE 

baik sebanyak 181 mahasiswa (69,08%) sedang sebanyak 48 

mahasiswa (18,32%) dan buruk sebanyak 33 mahasiswa (12,59%). 
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       Penilaian OSCE di PSIK FKIK UMY menggunakan format 

check list. 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 (Pugh & Smee, 2013).  

3. Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil OSCE  

a. Hubungan Sikap dengan Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil analisis bivariat bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan hasil 

OSCE (p = 0,684) dan diperoleh OR sebesar 0,892. Tidak adanya 

hubungan tersebut disebabkan oleh adanya faktor lain yang 

mempengaruhi hasil OSCE yaitu self-efficacy. Self-efficacy selalu 

berhubungan dan berdampak pada perilaku, motivasi dan keteguhan 

setiap individu dalam menghadapi suatu masalah. Self-efficacy dapat 

memberikan pengaruh terhadap motivasi, sikap, afektif dan kognitif 

(Mailina, Zulharman, & Asni, 2015). Menurut Pertiwi (2015), siswa 

yang memiliki self efficacy akan termotivasi agar berhasil mencapai 

tujuan pembelajaran dan dapat bertahan ketika menghadapi kesulitan 

pada pendidikannya.  
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       Mahasiswa yang mempunyai motivasi akan belajar lebih rajin 

daripada mahasiswa yang tidak termotivasi sehingga mereka akan 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Kim & Kim (2013) 

menunjukkan bahwa self-efficacy memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap performa OSCE dengan nilai p = 0,014 pada analisis regresi 

berganda. Self-efficacy yang lebih tinggi berhubungan dengan 

kinerja klinis yang lebih baik. Self-efficacy dari mahasiswa 

keperawatan adalah faktor terpenting yang mempengaruhi performa 

OSCE mereka. 

b. Hubungan Skills Non-klinis dengan Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil analisis bivariat bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara skills non-klinis 

dengan hasil OSCE (p = 0,463) dan diperoleh OR sebesar 0,814. 

Tidak adanya hubungan tersebut disebabkan oleh adanya faktor lain 

yang mempengaruhi hasil OSCE yaitu kepribadian mahasiswa. 

Kepribadian merupakan sifat hakiki pada setiap individu yang 

tercermin pada sikap peserta didik (Winarso, 2015). Seseorang yang 

mempunyai kepribadian sanguinis dikenal sebagai seseorang yang 

mudah bergaul, optimis, spontan, antusias, memiliki energi yang 

besar, bersemangat, dan ingin tahu. Sifat-sifat tersebut yang mungkin 

berpengaruh terhadap penerimaan materi ajar mahasiswa sehingga 

ada banyak mahasiswa yang mempunyai IPK tinggi. Terdapat 
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kemiripan antara tipe kepribadian ekstrovert dengan tipe kepribadian 

sanguinis, yang sama-sama bersifat terbuka, ekspresif, spontan, 

mudah bergaul, dan dikenal sebagai pribadi yang ramah di mata 

orang lain (Puspasari, Susila, & Ingrit, 2012).  

       Kepribadian ekstrovert lebih periang dan lebih mudah bergaul 

dengan orang di sekitarnya atau dengan orang baru sehingga dapat 

lebih terbuka dan lebih mudah mengungkapkan masalah yang ada 

pada dirinya dan yang sedang ada di pikirannya (Supriani & 

Chasanah, 2014). Kepribadian dapat mempengaruhi hasil OSCE. Hal 

tersebut dibuktikan dalam penelitian ini pada hasil analisis 

multivariat menggunakan uji regresi logistik didapatkan bahwa 

karakter kepribadian adalah faktor yang dominan mempengaruhi 

hasil OSCE (OR = 2, 446). 

c. Hubungan Kemampuan Psikomotor dengan Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil analisis bivariat bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan 

psikomotor dengan hasil OSCE (p = 0,193) dan diperoleh OR 

sebesar 1,448. Tidak adanya hubungan dapat dikarenakan banyak 

faktor lain yang mempengaruhi hasil OSCE, salah satunya yaitu 

strategi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran skills lab yang 

sistematis dimulai dari penjelasan tujuan, apersepsi dan pretest. 

Setelah itu dilanjutkan dengan demonstrasi oleh dosen yang 

kemudian dilakukan juga oleh mahasiswa, yang kemudian diakhiri 
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dengan simpulan dan tindak lanjut. Strategi untuk pelaksanaan 

pembelajaran juga dapat dilakukan pada waktu pembelajaran skills 

lab dan jumlah mahasiswa dalam satu ruangan dikelola dengan baik 

agar kondusif (Sulami, 2016). Penelitian yang dilakukan Pranoto 

(2016) menyatakan bahwa semakin baik penerapan strategi 

pembelajaran, maka semakin tinggi prestasi belajar peserta didik, 

dibuktikan dengan hasil uji Rho-spearmen didapatkan rhitung 

(0,533) lebih besar dri rtabel (0,361). 

       Faktor lain yang mempengaruhi hasil OSCE adalah kecerdasan 

spiritual. Kecerdasan spiritual atau spiritual quotient (SQ) adalah 

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna 

dan nilai (Husnawati, 2014). Kecerdasan spiritual dapat menuntun 

seseorang untuk memutuskan tindakan yang tepat dan memikirkan 

apa yang harus di perbuat. Oleh karena itu, mahasiswa yang 

memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi mendapatkan kesempatan 

untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, seperti saat menghadapi 

ujian OSCE diperlukan adanya kecerdasan spiritual (Susilowati & 

Nurhayati, 2015). Pernyataan tersebut sejalan dengan Husnawati 

(2014) bahwa kecerdasan spiritual dapat mendorong individu untuk 

memiliki daya cita (kreasi) yang tinggi atau lebih kreatif sehingga 

prestasi belajar di sekolah dapat meningkat. Hal tersebut dibuktikan 

oleh penelitian Susilowati & Nurhayati (2015), bahwa terdapat 

hubungan antara kecerdasan spiritual dengan nilai OSCE dengan 
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angka probabilitas 0,000 yang berarti p < 0,05 dan nilai r = 0,630, 

berarti terdapat hubungan positif yang tinggi antara kecerdasan 

Spiritual dengan nilai OSCE. 

d. Hubungan Pengetahuan dan Kemampuan Menerapkan Pengetahuan 

dengan Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil analisis bivariat bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan 

kemampuan menerapkan pengetahuan dengan hasil OSCE (p = 

0,007) dan diperoleh OR sebesar 2,144. Pengetahuan dan 

kemampuan menerapkan pengetahuan dapat dilihat dalam kesiapan 

mahasiswa. Kesiapan merupakan kesediaan yang muncul dalam diri 

seseorang untuk memberikan reaksi atau respon. Ketika seseorang 

belajar dengan baik dan mempunyai kesiapan, maka hasil belajarnya 

akan lebih baik (Slameto, 2013). Hal tersebut didukung oleh Rizka 

& Rokhanawati (2014), apabila seseorang mempunyai kesiapan yang 

matang, maka pekerjaan apapun dapat dikerjakan dengan hasil yang 

lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian ini, bahwa data 

didominasi oleh responden yang mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan menerapkan pengetahuan yang tinggi dan hasil OSCE 

lulus yaitu sebanyak 74 responden (34,1%).  

       Faktor lain yang mempengaruhi adanya hubungan pengetahuan 

dan kemampuan menerapkan pengetahuan dengan hasil OSCE 

adalah minat. Minat mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar, 
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karena siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya jika bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak menarik minatnya (Slameto, 2013). 

Hal tersebut didukung oleh Mubarak, Chayatin, Rozikin & Supradi 

(2007), bahwa minat berupa keinginan tinggi pada seseorang 

terhadap suatu hal, sehingga dapat menjadikan seseorang mencoba 

dan menekuni hal tersebut dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan 

yang lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2014) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat 

belajar mahasiswa terhadap hasil belajar pada mata kuliah sosiologi 

antropologi. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi r sebesar 

0,570 dan koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0,3249, dan uji 

signifikansi koefisien korelasi thitung ≥ ttabel pada taraf signifikansi 5% 

yaitu 5,237 ≥ 1,672 (sig. 0.000 < 0.050). Jadi, semakin tinggi 

(positif) minat belajar mahasiswa maka akan semakin baik pula hasil 

belajar yang akan dicapai mahasiswa. 

e. Hubungan Lingkungan dengan Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil analisis bivariat bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan dengan 

hasil OSCE (p = 0,249) dan diperoleh OR sebesar 1,392. Tidak 

adanya hubungan antara lingkungan dengan hasil OSCE dipengaruhi 

oleh faktor lain yaitu kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif 

adalah sesuatu yang berhubungan dengan proses atau kegiatan untuk 

memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran, perasaan, dan 
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lainnya. Selain itu, kemampuan kognitif dapat berupa pengetahuan 

atau usaha memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri dan 

suatu proses pengenalan serta penafsiran lingkungan oleh seseorang 

(Kurniawan, 2012). Mahasiswa yang mempunyai keterampilan 

kognitif tinggi tidak akan menghambat kemampuannya dalam 

mewujudkan gagasan sehingga mahasiswa tidak mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, 

demikian juga sebaliknya (Atika & Kamaruzzaman, 2014). Hal 

tersebut didukung oleh penelitian ini bahwa pengetahuan dan 

kemampuan menerapkan pengetahuan merupakan faktor yang paling 

dominan mempengaruhi hasil OSCE dengan nilai p = 0,002 pada 

hasil uji regresi logistik. 

f. Hubungan Keadaan Emosional dengan Hasil OSCE 

       Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keadaan 

emosional dengan hasil OSCE (p = 0,092) dan diperoleh OR sebesar 

1,633. Tidak adanya hubungan tersebut dapat dikarenakan oleh 

faktor lain yang mempengaruhi hasil OSCE yaitu Adversity Quotient 

(AQ). AQ merupakan kecerdasan menghadapi tantangan dalam 

kehidupan atau dalam keadaan sulit (Wardiana, Wiarta, & Zulaikha, 

2014). AQ yang dimiliki oleh mahasiswa dapat mentoleransi stres 

yang timbul akibat OSCE, sehingga mahasiswa dapat memperoleh 

nilai OSCE yang baik. Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Gemiyani, Asni, & Hamidy (2014) yang menyatakan bahwa semakin 
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tinggi AQ maka semakin tinggi nilai OSCE yang diraih mahasiswa 

yang dibuktikan dengan nilai p = 0,033 pada uji spearman. 

      Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil OSCE adalah koping 

yang digunakan mahasiswa dalam mengahadapi stres. Menurut 

Dayfiventy & Nurhidayah (2012), koping yang digunakan 

mahasiswa antara lain yaitu escape avoidance, self control dan 

planful problem solving untuk mengatasi stress dalam perkuliahan. 

Berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan hasil bahwa 53 

mahasiswa (65,2%) menyatakan fungsi koping yang dilakukan dapat 

mengatasi stres yang dialami, sedangkan 23 mahasiswa (34,8%) 

lainnya mengatakan mekanisme koping yang dimiliki hanya mampu 

mengurangi stres mereka. Stressor akademik dapat menyebabkan 

kecemasan sedang karena pada kondisi tersebut mahasiswa masih 

dapat melakukan hal lainnya seperti menyelesaikan berbagai tugas 

sambil praktek ataupun ujian dengan bantuan orang lain 

(Rakhmawati, Farida, & Nurhalimah, 2014). 

       Salah satu manifestasi dari stres adalah kecemasan (Maramis & 

Maramis, 2009). Tingkat kecemasan mempengaruhi tidak adanya 

hubungan antara keadaan emosional dengan hasil OSCE. Kecemasan 

dapat memberi dampak positif pada mahasiswa, beberapa 

diantaranya ialah dalam memusatkan perhatian dan memanfaatkan 

strategi penanggulangan untuk mengelola situasi (Fidment, 2012). 

Sedangkan, menurut Abdillah (2014), kecemasan mahasiswa yang 
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terlalu tinggi dalam menghadapi ujian justru akan membuat 

mahasiswa mengalami gangguan kecerdasan dan dapat menurunkan 

kinerja otak. Tidak adanya hubungan antara keadaan emosional 

dengan hasil OSCE didukung oleh penelitian Amir, Iryani, & Isrona 

(2016), sebanyak 26 mahasiswa tidak cemas, yaitu 16 mahasiswa 

(61,5%) lulus OSCE dan 10 mahasiswa (38,5%) tidak lulus OSCE. 

Sedangkan, sebanyak 8 mahasiswa mengalami cemas ringan, yaitu 

sebanyak 6 mahasiswa (75%) lulus OSCE dan 2 mahasiswa (25%) 

tidak lulus OSCE. Penelitian tersebut juga membuktikan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat kecemasan dalam 

menghadapi OSCE dengan kelulusan OSCE pada mahasiswa FK 

Unand dengan nilai p sebesar 0.461. 

g. Hubungan Keadaan Fisik dengan Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil analisis bivariat bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keadaan fisik dengan 

hasil OSCE (p = 0,353) dan diperoleh OR sebesar 0,748. Tidak 

adanya hubungan variabel ini dapat disebabkan karena tidak hanya 

faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi prestasi belajar tetapi 

intelegensi juga memegang peranan penting (Sabrina & 

Sulistyaningsih, 2013). Intelligence quotient (IQ) dikenal masyarakat 

umum sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran 

ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

(Putra & Sucitra, 2015). Intelegensi sangat besar pengaruhnya 
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terhadap kemajuan belajar. Seseorang dengan tingkat intelegensi 

yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai 

intelegensi rendah (Slameto, 2013). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Putra & Sucitra (2015), terdapat hubungan yang 

signifikan antara intelegensi dengan hasil belajar matematika yang 

ditunjukkan dengan semakin tinggi intelegensi yang diberikan maka 

akan semakin tinggi hasil belajar matematika. Hal tersebut dilihat 

dari hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu 0,566 atau 56,6% 

yang menunjukkan besarnya pengaruh positif dari intelegensi 

terhadap hasil belajar matematika sebesar 56,6% sedangkan sisanya 

43,4 % merupakan pengaruh dari faktor lain. 

h. Hubungan Karakter Kepribadian dengan Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, diperoleh data bahwa responden 

didominasi oleh karakter kepribadian ekstrovert dan hasil OSCE 

lulus sebanyak 74 responden (34,1%), selanjutnya nilai p 

menunjukkan 0,020 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan 

antara karakter kepribadian dengan hasil OSCE dan diperoleh nilai 

OR = 1,993. 

       Adanya hubungan antara tipe kepribadian dengan hasil OSCE 

dipengaruhi oleh motivasi belajar. Motivasi belajar didapatkan lebih 

cepat pada seseorang dengan kepribadian ekstrovert daripada 

kepribadian introvert. Hal itu disebabkan kepribadian ekstrovert 

lebih terbuka dan lebih dapat mengungkapkan apa yang ada dalam 
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pikirannya dan permasalahannya. Selain itu, ekstrovert lebih periang 

dan lebih mudah bergaul dengan orang di sekitarnya atau dengan 

orang baru (Supriani & Chasanah, 2014). Hal tersebut didukung oleh 

hasil penelitian Supriati & Chasanah (2014), bahwa mayoritas 

responden mempunyai tipe kepribadian ekstrovert sebanyak 21 

responden (67,7%). Selanjutnya, mayoritas motivasi paling banyak 

adalah motivasi sedang sebesar 20 responden (64,5%). Analisa 

hubungan tipe kepribadian dengan motivasi dengan uji wilcoxon 

didapatkan nilai signifikan p = 0,001, berarti terdapat hubungan 

antara tipe kepribadian dengan motivasi belajar mahasiswa stikes 

dian husada semester IIB S1 keperawatan. Selain itu, penelitian 

Tarmidzi (2012) menunjukkan bahwa mahasiswa berkepribadian 

ekstrovert paling banyak memperoleh IPK dalam rentang 3,51-4,00 

sebanyak 14 mahasiswa. 

       Seseorang dengan motivasi yang baik akan melakukan kegiatan 

lebih banyak dan lebih cepat dalam belajar dibandingkan dengan 

yang kurang termotivasi dalam belajar sehingga dapat memiliki hasil 

belajar yang lebih baik (Mukhtar, 2015). Hal tersebut didukung oleh 

penelitian Fajrin & Khoirunnisa (2013), bahwa terdapat hubungan 

antara motivasi belajar dengan hasil belajar mata kuliah asuhan 

kebidanan II mahasiswa semester III di Prodi D-III Kebidanan 

Universitas Islam Lamongan Tahun ajaran 2010-2011 dengan 

signifikansi dari hubungan kedua variabel tersebut adalah (p value) = 
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0,000 menggunakan uji rank spearmen. Hasil penelitian tersebut 

juga menunjukkan responden memiliki motivasi yang baik yaitu 77 

responden (96,25%) dan sebagian besar responden dengan hasil 

belajar baik yaitu 60 responden (75%). 

4. Faktor - Faktor yang Dominan Mempengaruhi Hasil OSCE 

a. Pengaruh Pengetahuan dan Kemampuan Menerapkan Pengetahuan 

terhadap Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil analisis multivariat bahwa 

pengetahuan dan kemampuan menerapkan pengetahuan adalah 

faktor yang paling dominan mempengaruhi hasil OSCE dengan OR 

paling tinggi yaitu 2,569. Hasil OR tersebut dapat menjelaskan 

bahwa mahasiswa yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

menerapkan pengetahuan tinggi memiliki peluang mendapatkan 

hasil OSCE lulus sebesar 2,569 dibandingkan mahasiswa yang 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan menerapkannya rendah. 

Selain itu, pengetahuan dan kemampuan menerapkan pengetahuan 

memiliki probabilitas atau kemungkinan mempengaruhi hasil OSCE 

sebesar 72%.  

       Pengetahuan tinggi yang terkait dengan prosedur praktis klinis 

akan menyebabkan persepsi diri yang tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa korelasi antara pengetahuan dan persepsi diri 

terhadap kompetensi adalah positif Spearman rho sebesar 0,360, hal 

tersebut merupakan indikasi peran pengetahuan dalam meningkatkan 
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konsep diri tentang keterampilan, yang akibatnya dapat 

menyebabkan peningkatan kinerja (Katowa-Mukwato & Banda, 

2014). Konsep diri merupakan pandangan seseorang terhadap 

dirinya, kemampuan yang dimiliki juga merupakan hasil dari 

interaksi, pengalaman, dan interpretasi terhadap dirinya di masa lalu 

ataupun sekarang. Siswa yang memiliki konsep diri yang tinggi akan 

merasa mampu dan yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya 

sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar yang tinggi, dan 

sebaliknya (Liauwrencia & Putra, 2014). Jadi, mahasiswa yang 

mempunyai konsep diri positif akan berjuang dan berusaha untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga hasil ujian 

yang tinggi akan didapatkan, begitu juga sebaliknya.  

       Usaha peningkatan pengetahuan diharapkan akan dapat 

meningkatkan penguasaan keterampilan, yang dibuktikan dengan 

meningkatnya hasil OSCE di akhir blok (Suryosubianto, Prabandari, 

& Emilia, 2013). Penguasaan keterampilan dapat dilakukan dengan 

latihan skills yang berulang –ulang hingga mahir dalam melakukan 

tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan Hadijah (2015) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan metode latihan dimaksudkan agar siswa dapat melakukan 

latihan secara berulang-ulang sehingga kemampuan menulis permulaan 

mereka menjadi meningkat. 
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       Pengetahuan yang tinggi atau lebih mendalam akan didapatkan 

apabila seseorang mempunyai minat atau keinginan yang tinggi 

untuk menekuni dan mencoba sesuatu hal (Mubarak, Chayatin, 

Rozikin, & Supradi, 2007). Minat diekspresikan melalui suatu 

pernyataan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal daripada hal 

yang lain dan dapat ditunjukkan pada pastisipasi atau aktivitasnya 

dalam hal tersebut yang cenderung dilakukannya untuk mencapai 

suatu tujuan belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara minat menjadi bidan dengan 

prestasi belajar pada mahasiswa semester II program studi kebidanan 

dengan nilai kendal’s tau hitung = 0,000 (Kusumawati, Ruhyana, & 

Nurhidayati, 2013).  

       Kemampuan menerapkan pengetahuan dapat dilihat dari 

performa atau keterampilan mahasiswa ketika melakukan skills yang 

diujikan dalam OSCE, sehingga mahasiswa tersebut dapat 

menunjukkan performa yang baik dan mendapatkan nilai OSCE 

yang tinggi. Berdasarkan pemaparan diatas, jelas sekali bahwa 

pengetahuan dan kemampuan menerapkan pengetahuan akan 

membentuk konsep diri dan apabila didukung dengan minat maka 

akan mempengaruhi hasil OSCE. 

b. Pengaruh Karakter Kepribadian terhadap Hasil OSCE 

       Berdasarkan tabel 5, didapatkan hasil analisis multivariat bahwa 

karakter kepribadian adalah faktor yang dominan mempengaruhi 
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hasil OSCE setelah pengetahuan dan kemampuan menerapkan 

pengetahuan. Odds Ratio (OR) yang didapatkan sebesar 2, 446. 

Hasil OR tersebut dapat menjelaskan bahwa mahasiswa yang 

mempunyai karakter kepribadian ekstrovert memiliki peluang 

mendapatkan hasil OSCE lulus sebesar 2,446 dibandingkan 

mahasiswa yang berkepribadian introvert.. Selain itu, karakter 

kepribadian memiliki probabilitas atau kemungkinan mempengaruhi 

hasil OSCE sebesar 71%.  

       Kepribadian merupakan kualitas perilaku individu yang tampak 

dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya secara 

unik (Jahja, 2011). Tipe kepribadian mempengaruhi setiap aspek 

termasuk didalamnya aspek pendidikan (Puspasari, Susila, & Ingrit, 

2012).  

       Individu yang sehat memiliki orientasi ke luar (ekstrovert). 

Individu tersebut bersikap respek, berfikir fleksibel, mempunyai 

kepedulian terhadap situasi atau masalah di lingkungannya dan 

mempunyai empati terhadap orang lain (Yusuf, 2011). Hal tersebut 

dapat mendukung performa mereka dalam OSCE, karena empati 

mahasiswa dibutuhkan ketika melakukan perawatan pada pasien. 

Menurut Kusminarti, Wajdi, & Mardalis (2013), empati berupa sikap 

dan perilaku perawat untuk mau mendengarkan, mengerti dan 

memperhatikan pasien, tetapi hanya sebatas mengerti perasaan 
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pasien tanpa menunjukkan respon emosional yang berlebihan ketika 

melihat pasien dalam masalah pribadinya. 

       Kepribadian ekstrovert lebih dapat berbagi masalahnya atau hal 

yang ada di pikiran dengan orang lain dan lebih terbuka (Supriani & 

Chasanah, 2014). Orang-orang yang tinggi keterbukaannya biasanya 

kreatif, penuh rasa penasaran, imajinatif, terbuka dan lebih memilih 

variasi, sedangkan orang yang rendah keterbukaannya terhadap 

pengalaman biasanya konvensional, konservatif, rendah hati dan 

tidak terlalu penasaran terhadap sesuatu (Feist & Feist, 2011). 

       Tipe kepribadian dapat mempengaruhi motivasi belajar yang 

berbeda-beda pada mahasiswa (Kumala, Citra, Ruspawan, & 

Rindjani, 2013). Motivasi dapat mendorong mahasiswa 

mengekspresikan kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan belajar 

sehingga terjadi perubahan perilaku dengan tujuan akhir adalah 

kompetensi pembelajaran yang ditunjukkan oleh prestasi belajar 

yang tinggi (Andarmoyo, 2013). Pada penelitian Mukhtar (2015) 

menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar Mata Pelajaran Seni Budaya 

Bidang Seni Musik Siswa Kelas X SMA 1 Piri Yogyakarta 

ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Penelitian lain yang 

mendukung hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Andarmoyo (2013), menyatakan bahwa tingginya minat belajar dan 

motivasi belajar secara bersamaan akan meningkatkan prestasi 
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belajar. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji korelasi ganda yang 

menunjukkan sig (p-value) = 0,001 dan hasil uji signifikansi 

koefisien regresi dimana hasil sig.(p-value) x1 = 0,002 dan p-value x2 

= 0,008. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Kumala, Citra, Ruspawan, & 

Rindjani (2013) didapatkan sebanyak 19 dari 21 mahasiswa dengan 

kepribadian introvert lebih banyak yang memiliki motivasi belajar 

sedang yaitu 19 orang, sedangkan 38 dari 48 mahasiswa yang 

berkepribadian ekstrovert lebih banyak yang memiliki motivasi 

belajar tinggi. Hasil uji koefisien kontingensi penelitian tersebut juga 

menunjukkan p = 0,000 yang berarti ada hubungan signifikan yang 

kuat antara tipe kepribadian dengan motivasi belajar mahasiswa 

semester VIII PSIK Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 

C. Kekuatan dan Keterbatasan Penelitian 

5. Kekuatan Penelitian 

a. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang cukup banyak yaitu 

217 responden, sehingga hasil yang didapatkan dapat di 

generalisasikan. 

b. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini cukup banyak yaitu sebanyak 

8 faktor. 

6. Keterbatasan Penelitian 

a. Peneliti kurang dapat mengontrol responden secara keseluruhan saat 

pengisian kuesioner. Beberapa responden masih bertanya satu sama 
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lain terkait jawaban pada kuesioner walaupun peneliti sudah 

menyampaikan bahwa jawaban yang diisikan sesuai dengan keadaan 

atau situasi dan hal yang dilakukan responden saat menjalani OSCE. 

b. Waktu dilakukan pengambilan data melalui kuesioner mempunyai 

rentang waktu 3 hari sampai 2 minggu setelah OSCE. OSCE pada satu 

angkatan pun dibagi menjadi 2 kloter yang mempunyai waktu atau hari 

berbeda. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan recall atau ingatan 

mahasiswa. Ingatan mahasiswa yang mengisi kuesioner setelah OSCE 

2 hari yang lalu akan berbeda dengan mahasiswa yang mengisi 

kuesioner setelah OSCE 2 minggu sebelumnya. Rentang waktu yang 

berbeda tersebut dapat mempengaruhi jawaban responden ketika 

mengisi kuesioner. 

 


