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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Mahasiswa harus memiliki keterampilan klinik yang baik untuk 

melanjutkan pendidikan profesi. Cara untuk menilai keterampilan klinik 

mahasiswa yaitu dengan metode evaluasi OSCE, dikategorikan lulus jika nilai 

yang didapatkan sudah mencapai standar dan begitu juga sebaliknya apabila 

nilai tidak mencapai standar maka dikategorikan tidak lulus (White, et at, 

2009 dalam Dhani, 2013). Apabila mahasiswa keperawatan yang sedang 

menjalankan praktik klinik memiliki skill/keterampilan klinik yang buruk, hal 

tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya insiden dan menimbulkan 

berbagai efek negatif yang dapat merugikan pasien (Mwashofi & Walston, 

2011 dalam Sari, 2015). 

         Jumlah tenaga perawat di Indonesia saat ini berkisar 220.575 perawat. 

Bila dilihat dari rasio standar yang sudah ditetapkan oleh World Health 

Organisation (WHO), jumlah tersebut seharusnya sudah mencukupi 

kebutuhan perawat. Namun, pada kenyataanya di Indonesia sendiri perawat 

belum memaksimalkan pekerjaannya (Nisya & Hartanti, 2013). Sebagai 

profesi, keperawatan dituntut untuk bisa mempunyai kemampuan secara 

intelektual, interpersonal kemampuan teknis, dan moral. Hal ini bisa 

didapatkan dengan cara meningkatkan kualitas sebagai perawat melalui 

pendidikan lanjutan pasca program pendidikan Ners (Nursalam, 2012). 
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        Berdasarkan Studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti pada 

mahasiswa keperawatan angkatan 2012 di PSIK UMY, dari 154 mahasiswa 

Sebanyak 141 mahasiswa melanjutkan pendidikan profesi Ners dan 13 

mahasiswa tidak melanjutkan pendidikan profesi Ners. 

               Studi pendahuluan yang sudah dilakukan pada  mahasiswa angkatan 

2013 di PSIK UMY sebanyak 10 orang, semuanya mengatakan akan 

melanjutkan pendidikan profesi Ners dengan motivasi berbeda-beda. 

Sebanyak 5 orang mengatakan bahwa motivasi untuk melanjutkan pendidikan 

profesi Ners sendiri agar memudahkan dalam mencari pekerjaan, 3 orang 

mengatakan untuk mengulang dan menambah skill agar lebih baik pada saat 

bekerja dirumah sakit, 2 orang mengatakan bahwa ingin melanjutkan 

pendidikan profesi karena ingin menjadi perawat profesional. Pencapaian 

hasil OSCE mahasiswa angkatan 2013 di PSIK UMY pada semester 7 Blok 

19 yaitu Blok HIV yang terdiri dari 5 skill yang diujikan yaitu sebanyak 

79,83% mahasiswa Lulus dalam OSCE dan 20,17 % Tidak Lulus OSCE. 

 Mahasiswa yang memiliki motivasi yang baik dalam melanjutkan profesi 

akan meningkatkan proses pembelajaran saat  pendidikan keperawatan yang 

berupa pengembangan diri dengan mendalami keterampilan klinik. 

Kemampuan klinik dapat dievaluasi dengan metode evaluasi yakni OSCE 

(Silaban, 2016). Hasil dari evaluasi dapat berdampak pada aspek 

pengetahuan, kompetensi dan kinerjamahasiswa. Semakin tinggi  pencapaian 

hasil OSCE mahasiswa, maka semakin baik tingkat pengetahuan  
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terhadap keterampilan klinik  sehingga skill yang dimiliki akan lebih baik dan 

kompetensi yang dimiliki mahasiswa semakin tinggi (Andrianie, 2014). 

Keterampilan klinik dan kompetensi mahasiswa sangat diperlukan saat 

melanjutkan pendidikan profesi, karena pada tahap profesi ini merupakan 

praktik klinik dan komunitas secara nyata. Mahasiswa dituntut untuk bisa 

mempraktikkan secara langsung keterampilan klinik yang sudah didapatkan 

saat pendidikan keperawatan (Sya’bani, et al., 2012).  

        Praktik klinik mahasiswa harus memiliki motivasi yang baik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dalam melanjutkan pendidikan Ners dimana 

terdapat 2 faktor di dalam motivasi yaitu, motivasi internal dan eksternal. 

Faktor Internal yang mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam melanjutkan 

pendidikan profesi adalah minat, bakat, mental, kondisi kesehatan fisik dan 

psikis, rohani, kapasitas, kematangan dan motivasi itu sendiri. Faktor 

Ekternal yaitu kondisi sosial orang tua, faktor lingkungan, metode belajar dan 

proses pembelajaran (Slameto, 2010). Proses pembelajaran itu sendiri adalah 

pada saat pendidikan di bangku kuliah, dimana mahasiswa memiliki 

dorongan atau motivasi yang kuat untuk memahami dan melakukan 

pembelajaran yang baik sehingga dapat mencapai tingkat pengertahuan yang 

tinggi. Salah satu faktor yang menyertai motivasi adalah pengetahuan, 

khususnya pengetahuan mengenai profesi Ners(Siswanto, et al., 2014).  

Pengetahuan yang tinggi berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa dalam 

melanjutkan profesiNers, semakin tinggi pengetahuan mahasiswa terhadap 

motivasi Nersmaka semakin tinggi pula tingkat motivasi mahasiswa untuk 
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melanjutkan pendidikan profesi, begitupun sebaliknya. Proses untuk 

mencapai tingkat pengetahuan yang tinggi adalah pada saat mahasiswa 

menjalani proses pendidikan keperawatan, dimana proses ini merupakan salah 

satu unsur yang penting dalam profesi keperawatan sehingga dapat membantu 

saat menjalani profesi menjadi lebih terarah dengan baik (Poerwodarminto, 

2006). Proses pendidikan keperawatan memiliki berbagai macam metode 

yang dilakukan dalam pembelajaran, diantaranya yaitu perkuliahan, tutorial 

dan skilllab. Setiap pembelajaran dalam keperawatan memiliki metode 

evaluasi untuk mengetahui pencapaian mahasiswa secara teori melalui 

metode evaluasi MCQ (Multiple Choice Question) dan untuk ujian praktik 

berupa simulasi tindakan medis yaitu melalui OSCE (Objective Structured 

Clinical Examination) (Herlianita & Pratiwi, 2012).  

        OSCE (Objective Structured Clinical Examination) merupakan sebuah 

metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi 

mahasiswa tidak hanya dalam kemampuan kognitif tetapi juga dapat 

mengukur kemampuan secara kompetensi mulai dari pengkajian riwayat 

kesehatan, menganalisa apa yang dibutuhkan klien sehingga dapat 

memudahkan mahasiswa dalam menerapkan di klinik nantinya (Herlianita & 

Pratiwi, 2012). OSCE adalah suatu metode pembelajaran yang bertujuan 

untuk menguji  kompetensi klinik secara obyektif dan terstuktur yang 

dibentuk putaran station dengan waktu yang sudah ditentukan. Obyektif 

karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang sama tidak ada perbedaan  

dalam pelaksanaan ujian baik materi, waktu, ruangan dan teknik penilaian. 
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Terstuktur karena yang diuji dalam keterampilan klinik tertentu dengan 

menggunakan lembar penilaian yang sudah disusun dengan benar 

(PERMENDIKBUD, 2011). 

        Penilaian OSCE memiliki keuntungan yaitu memberikan kesempatan 

bagi mahasiswa untuk dapat menunjukkan kemampuan dalam melakukan 

keterampilan klinis secara spesifik. OSCE dapat memungkinkan untuk 

dilakukan pengujian simultan tentang pengetahuan dan keterampilan-

keterampilan yang berhubungan dengan kompetensi klinis dari sejumlah 

besar mahasiswa (Brannick, et al., 2011). Standar nilai untuk bisa lulus 

OSCE adalah 75. Apabila mahasiswa mendapatkan nilai ≥75 maka 

mahasiswa dikatagorikan lulus, begitupun sebaliknya apabila mahasiswa 

tidak mencapai nilai standar kelulusan <75 maka dikatagorikan tidak lulus 

(Herlianita &Pratiwi, 2012). 

        OSCE sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk dapat mengukur dan menilai 

kompetensi mahasiswa tidak hanya kemampuan kompetensi secara kognitif 

tetapi kompetensi yang akan dicapai secara komprehensif mulai dari 

pengkajian riwayat kesehatan, menganalisa kebutuhan klien sampai 

keterampilan prosedural yang akan dibutuhkan oleh klien. Salah satu untuk 

menerapkan ilmu diklinik yaitu pada saat mahasiswa melanjutkan profesi 

Nersselama 1 tahunmahasiswa diberikan kesempatan untuk praktik 

dilapangan yaitu di rumah sakit, sehingga ilmu yang sudah di dapatkan saat 

perkuliahan bisa di praktikkan secara langsung dengan pasien nyata saat 

pendidikan profesi Ners(Herlianita & Pratiwi, 2012). 
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        Program profesi keperawatan adalah suatu program lanjutan dari sarjana 

keperawatan untuk menjadi Ners. Pelaksanaan program profesi ini adalah 

suatu rangkaian proses pembelajaran klinik dan komunitas setelah dinyatakan 

lulus dan mendapatkan gelar sarjana keperawatan (S.kep) serta lulus ujian 

kepanitraan umum. Profesi ini berlangsung 1 tahun dimana peserta didik 

mendapatkan pendidikan dan pengalaman sebagai perawat di lahan praktik, 

baik di rumah sakit, puskesmas dan komunitas. Pendidikan ini diawali dengan 

tahap praktik, calon Ners  akan menempuh bagian-bagian khusus di dalam 

keperawatan yang disebut stase yang terdiri dari kebutuhan dasar manusia, 

keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, 

keperawatan keluarga,keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, 

keperawatan jiwa, keperawatan gawat darurat dan peminatan. (Silaban, et al., 

2016). Program profesi merupakan pembelajaran secara nyata dalam 

mencapai kemampuan keterampilan profesional, yaitu kemampuan 

intelektual, sikap dan tindakan dalam melaksanakan  asuhan keperawatan 

kepada klien dengan meningkatkan kualitas perawat melalui pendidikan 

lanjutan pada program profesi Ners (Nursalam, 2012). 

         Penelitian yang dilakukan Silaban, et al. (2016) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara motivasi mahasiswa dengan minat melanjutkan 

studi profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan UNSRAT Manado. 

Penelitian yang diakukan Siswanto, et al. (2014) menyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara faktor Existence, Relatedness &Growth 

dengan motivasi mahasiswa melanjutkan Profesi Ners. 
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        Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan pencapaian hasil OSCE dengan motivasi dan 

kesiapan  melanjutkan profesiNers pada mahasiswa semester akhir di PSIK 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang 

diangkat adalah “Apakah ada hubungan pencapaian hasil OSCE dengan 

motivasi melanjutkan pendidikan profesi Ners pada mahasiswa angkatan 

2013 di PSIK FKIK UMY?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pencapaian hasil 

OSCE dengan motivasi melanjutkan profesi Ners pada mahasiswa 

angkatan 2013 di PSIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pencapaian hasil OSCE pada mahasiswa angkatan 2013 di 

PSIK UMY. 

b. Mengetahui  motivasi mahasiswa melanjutkan profesi Ners pada 

mahasiswa angkatan 2013 di PSIK UMY. 

c. Mengetahui hubungan pencapaian hasil OSCE dengan motivasi 

melanjutkan profesi Ners  pada mahasiswa angkatan 2013 di PSIK 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Institusi Keperawatan 

        Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan memberi gambaran terkait dengan motivasi mahasiswa 

semester akhir dalam melanjutkan profesi Ners, selain itu institusi 

pendidikan keperawatan dapat membuat role model yang dapat membantu 

mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan profesi Ners 

dengan menghadirkan pakar atau ahli di bidang keperawatan. 

2. Bagi Mahasiswa Keperawatan 

         Penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada mahasiswa 

keperawatan terkait pentingnya mengikuti ujian OSCE dengan baik karena 

dapat membantu dalam motivasi mahasiswa mengikuti profesi Ners. 

3. Bagi Peneliti 

        Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian-

penelitian lebih lanjut terkait hal-hal yang mempengaruhi motivasi 

mahasiswa melanjutkan profesi Ners. 

4. Peneliti Selanjutnya  

        Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang motivasi 

mahasiswa melanjutkan profesi Ners pada mahasiswa angkatan 2013 di 

PSIK FKIK UMY. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Sya’bani, Nurul., Susilaningsih, F.Sri., & Agustina, Hana. R (2012), 

melakukan penelitian tentang Hubungan Persepsi Mahasiswa yang 

mengikuti CCSA tentang Praktik Klinis dengan Motivasi untuk melanjutkan 

Pendidikan profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Padjadjaran. Metode penelitian : penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif dilakukan kepada 60 

mahasiswa angkatan 2008 FIK Unpad yang diambil secara random. Persepsi 

dan motivasi mahasiswa diukur dengan menggunakan instrumen berupa 

kuisoner. Penelitian dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Rank 

Spearman untuk mengetahui besarnya korelasi, dan uji t untuk pengujian 

hipotesis. Hasil penelitian : Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 56,7 

% mahasiswa memiliki persepsi positif tentang praktik klinis, 86,67 % 

memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan profesi dan 

tidak terdapat hubungan bermakna antara persepsi mahasiswa tentang 

praktik klinis dengan motivasi untuk melanjutkan pendidikan profesi. 

Meskipun demikian 13,3 % dari mahasiswa masih memiliki motivasi yang 

rendah untuk melanjutkan pendidikan profesi sehingga dibutuhkan 

sosialisasi program profesi sebagai integral dari pendidikan profesional 

secara dini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sya’bani, et al. 

(2012) terletak pada judul, sampel, variabel dependen. Persamaan penelitian 

ini terletak pada salah satu variabel independen yaitu motivasi melanjutkan 
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pendidikan profesiNers, instrumen, metode penelitian dan teknik analisa 

data. 

2. Silaban, R Y., Bidjuni, H & Hamel, R (2016) melakukan penelitian tentang 

Hubungan Motivasi Mahasiswa Program Sarjana Keperawatan dengan 

Minat melanjutkan Studi Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan 

Universitas SAM Ratulangi Manado. Metode penelitian : desain penelitian 

ini adalah survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada 

penelitian ini adalah 32 mahasiswa mahasiswa di Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas SAM Ratulangi Manado. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. Penelitian ini 

melibatkan 32 mahasiswa sebagai responden. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kuisoner motivasi dan kuisoner minat melanjutkan 

studi. Hasil : analitik menggunakan Fishers ExactTest dan menunjukkan 

nilai p 0.000 (p<0.05) berarti terdapat hubungan antara motivasi mahasiswa 

dengan minat melanjutkan studi profesi Ners di Program Studi Ilmu 

Keperawatan UNSRAT manado. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Silaban, et al. (2016) terletak pada judul, sampel, variabel independen. 

Persamaan penelitian ini terletak pada salah satu variabel dependen yaitu 

motivasi, instrumen dan metode penelitian. 

3. Siswanto, Fauzi., Erwin & Woferst, Rismadefi (2014) melakukan penelitian 

tentang Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Motivasi Mahasiswa 

melanjutkan Profesi Ners. Metode penelitian : penelitian ini mengunakan 

metode Cross Sectional. Pengambilan sample menggunakan metode total 
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sampling dengan jumlah responden 67 siswa. Instrumen dalam penelitian ini 

adalah kuisoner yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa mayoritas berusia 22 tahun (58,2%), siswa yang 

memiliki motivasi tinggi adalah 72,6% dan siswa yang memiliki motivasi 

rendah adalah 28,4%. Hasil dari penelitian  menunjukkan faktor keberadaan 

dan keterkaitan faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan 

motivasi untuk melanjutkan profesi Ners (p value < α), Faktor existence (p 

value = 0,043) dan relatedness (p value = 0,030) sementara itu, faktor 

Growth (nilai p = 0,445) tidak ada hubungan dengan motivasi siswa 

keperawatan untuk melanjutkan program profesi Ners. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian Siswanti, (2014) terletak pada judul, sampel, variabel 

dependen. Pesamaan penelitian ini pada salah satu variabel independen 

yaitu motivasi melanjutkan pendidikan profesi Ners, instrument, metode 

penelitian dan teknik analisa data. 

 


