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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Objective Structure Clinical Examination (OSCE) 

a. Pengertian 

         Objective Structure Clinical Examination (OSCE) yaitu sebuah 

model penilaian yang sering digunakan dalam ilmu kesehatan 

(kedokteran, keperawatan, farmasi, kedokteran gigi) untuk 

mengevaluasi keterampilan dan kompetensi klinik yang terdiri dari 

komunikasi, pemeriksaan klinis, prosedur medis, penulisan resep dan 

interprestasi hasil. OSCE juga merupakan sebuat metode yang objektif 

untuk penilaian klinik, keterampilan teknis dan praktis. OSCE 

berkembang pada tahun  1975 oleh Harden untuk menghindari banyak  

kelemahan dari metode pemeriksaan klinis yang tradisional dan 

mencetuskan model baru untuk meningkatkan umpan balik dari dosen 

dan dari mahasiswa (Senany & Saif, 2012). Seluruh peserta yang 

melaksanakan OSCE akan masuk pada stase-stase yang sudah 

ditentukan dan setiap stase memiliki skenario dan skenario tersebut 

yang akan menetukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh peserta 

ujian OSCE (Mailina, 2015). 

         OSCE merupakan suatu metode pembelajaran yang bertujuan 

untuk menguji  kompetensi klinik secara obyektif dan terstuktur yang 

dibentuk putaran station dengan waktu yang sudah ditentukan. Objektif 
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karena semua mahasiswa di uji dengan ujian yang sama sehingga tidak 

ada perbedaan  dalam pelaksanaan ujian baik materi, waktu, ruangan, 

penilaian dan tindakan yang akan dilakukan. Terstuktur karena yang di 

uji dalam keterampilan klinik tertentu dengan menggunakan lembar 

penilaiaan yang sudah disusun dengan benar (KEMENDIKBUD, 2011). 

OSCE digunakan untuk mengukur kompetensi mahasiswa tidak hanya 

secara kognitif namun secara komprehensif mulai dari pengkajian 

riwayat kesehatan pasien, menganalisa kebutuhan dari pasien sampai 

prosedural yang dibutuhkan oleh klien (Herlianita & Pratiwi, 2012).  

b. Tahapan OSCE 

        OSCE terdiri dari satu seri stase dimana masing-masing stase 

dibatasi oleh waktu dan mahasiswa secara bergantian untuk melakukan 

tugasnya di stase-stase yang sudah di siapkan. Pada satu stase terdiri dari 

1 orang mahasiswa, mahasiswa harus melakukan tugas yang sudah 

diberikan. Waktu dalam pelaksanaan OSCE sudah ditentukan yaitu 

berlangsung 5-10 menit. Umumnya pada setiap stase terdapat satu atau 

dua orang penguji yang akan menilai kemampuan mahasiswa yang 

menjalankan ujian dengan menggunakan lembar penilaian yang sudah 

terstuktur (Blundell & Harrison, 2015). 

        Pelaksanaan OSCE sebagai suatu metode yang sangat bagus dan 

dapat diterapkan untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam penilaian 

kompetensi dan keterampilan klinik mahasiswa. Mahasiswa akan 

berputar melalui beberapa stase sesuai dengan berapa banyak materi yang 
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akan diujikan, kemudian mahasiswa diminta untuk melakukan studi 

kasus dan tindakan keperawatan setelah itu mahasiswa masuk keruangan 

pasien untuk melakukan pengkajian dan intervensi sesuai dengan kasus 

yang diterima. Mahasiswa harus menyelesaikan ujian dengan  waktu 

yang sudah ditentukan setelah selesai mahasiswa wajib melanjutkan 

tindakan ke stase selanjutnya (Townsend dalam Herlianita, 2012). 

Setelah ujian selesai, semua hasil evaluasi peserta akan dinilai sesuai 

dengan tindakan yang sudah dilakukan untuk penentuan batal lulus 

OSCE (KEMENDIKBUD, 2011).  

c. Manfaat OSCE 

        OSCE merupakan metode evaluasi yang bisa dipertanggung 

jawabkan  dalam menilai kompetensi dan keterampilan klinis mahasiswa, 

sehingga mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan tindakan medis yang 

sudah diajarkan kepada sebelumnya (Deal, J. A, 2006 dalam Mailina, 

2012) . OSCE juga dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk dapat 

melatih diri dalam keterampilan klinik sehingga mahasiswa bisa terbiasa 

dengan lingkungan keperawatan yang akan menjadi rutinitas pada saat 

melanjutkan pendidikan Ners maupun pada saat bekerja (Gemiyani, 

2014). 
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d. Kekurangan OSCE 

        Menurut McCluskey (2008) ada beberapa kelemahan dari OSCE 

antara lain : 

a. Tidak dapat menilai pengetahuan mahasiswa secara mendalam. 

b. Nilai penampilan berkisar pada rata-rata nilai untuk sekelompok 

mahasiswa. 

c. Tidak cocok digunakan untuk menilai pasien sebenarnya yang 

sedang dalam kondisi buruk. 

d. Tidak cocok untuk menilai kemampuan ketidakabnormalitas 

seseorang. 

e. Relatif mudah dalam memperoleh nilai dengan kemampuan 

komunikasi yang baik dan pendekatan profesional. 

f. Waktu yang ditentukan selama 5-7 menit disetiap stase kadang 

kurang cukup untuk mendapatkan pengkajian terkait riwayat 

penyakit yang lengkap atau pemeriksaan yang benar-benar 

menyeluruh, termasuk didalamnya cuci tangan dengan 6 langkah 

dan sebagainya. 

g. Faktor yang mempengaruhi nilai OSCE 

             Faktor yang mempengaruhi nilai OSCE sehingga bisa lulus dan 

tidak lulus yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan pendidikan. Faktor internal yang mempengaruhi nilai OSCE 

yaitu motivasi, sikap (Mailina, 2015). Beberapa masalah dalam OSCE 
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yang bisa mempengaruhi dalam hasil ujian, yakni faktor penguji, 

penggunaan pasiean simulasi (standardized patient), bahan-bahan yang 

diuji, sistem penilaian dan waktu yang diberikan untuk ujian mahasiswa. 

Objektivitas oleh penguji OSCE dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, 

pengalaman penguji apakah sudah pernah atau belum pernah, 

keikutsertaan dalam standarisasi penguji OSCE, pelatihan-pelatihan 

keterampilan, pengalaman klinis dari penguji itu sendiri, pengalaman 

mengajar dalam bidang keterampilan yang akan dijadikan ujian OSCE 

serta keikutsertaan penguji dalam mengembangkan OSCE (Andrianie, 

2013). 

e. Penilaian OSCE 

         Lembar penilaian dapat berbeda karena tergantung dengan jenis 

stase dan keterampilan yang dinilai, namun setiap tindakan yang akan 

dinilai harus dengan kriteria yang jelas. Penilaian dapat dibuat dalam 

bentuk daftar tindakan berupa check list yang sesuai dengan apa yang 

akan dilakukan mahasiswa. Setelah satu stase selesai, penilaian individu 

dapat diberikan beserta persetujuan dari penguji, dan keterangan terkait 

kemampuan mahasiswa secara keseluruhan (Blundell, A & Harrison, R. 

2015). Peserta OSCE diharapkan mampu untuk mencapai nilai standar 

yang sudah ditentukan oleh fakultas. Jika peserta yang dimana nilainya 

tidak mencapai standar, maka peserta ujian akan diberikan kesempatan 

untuk mengikuti ujian ulang, namun untuk nilai yang didapatkan ketika 

ujian ulang tidak bisa mencapai angka sempurna berarti nilai yang 
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diterima peserta ujian ulang adalah nilai standar atau batas nilai lulus 

ujian (White, et al dalam Dhani, 2013). Standar nilai untuk bisa lulus 

OSCE adalah 75. Apabila mahasiswa mendapatkan nilai ≥75 maka 

mahasiswa dikatagorikan lulus, begitupun sebaliknya apabila mahasiswa 

tidak mencpai nilai standar kelulusan <75 maka dikatagorikan tidak lulus 

(Herlianita & Pratiwi, 2012). 

f. Jenis Stase dalam OSCE 

          Menurut Blundell & Harrison, (2015) Pelaksanaan ujian besar 

kemungkinan dalam stase  OSCE individual, namun secara umum OSCE 

dibagi menjadi klinis, praktik dan interpretasi data:  

1. Stase Klinis 

Terdiri dari berbagai aspek komunikasi atau pemeriksaan : 

a. Mendapatkan dan mempresentasikan terkait riwayat medis 

b. Melakukan pemeriksaan fisik 

c. Keterampilan dalam komunikasi 

d. Stase ini biasanya melibatkan interaksi dengan pasien yang nyata 

atau pasien simulasi (Contoh mahasiswa/aktor/penguji). Untuk 

pasien simulasi ini sendiri jarang memiliki tanda klinis yang tidak 

normal. 

2. Stase Praktik  

a. Keterampilan klinis (misalnya dalam pengukuran tekanan darah) 

b. Keterampilan prosedural (misalnya dalam pemasangan kanula). 
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Alat peraga yang dapat menggantikan pasien adalah boneka. 

Mahasiswa diminta untuk menjelaskan dan melakukan tindakan 

berdasarkan hasil yang sudah didapatkan.  

3. Stase Intepretasi Data 

      Terdiri dari diskusi tertulis atau berbicara mengenai berbagai 

hasil pemeriksaan: 

a. Pertanyaan lisan yang sudah terstuktur diberikan oleh penguji 

(misalnya diskusi terkait hasil laboratorium, intepretasi 

elektrokardiogram (EKG). 

b. Stase tertulis (misalnya, “Intepretasikan hitung darah lengkap 

berikut ini dan jawab pertanyaan dibawahnya”). 

      Tersedianya fasilitas teknologi informasi yang terbaru, 

penilaian dalam jenis stase tertulis ini cukup pada saat ujian 

tertulis, walaupun beberapa sekolah kedokteran masih 

memasukkan stase ini kedalam OSCE. 

2. Pendidikan Program profesi Ners 

a. Pengertian 

        Program profesi merupakan suatu proses pembelajaran oleh peserta 

didik untuk mendapatkan suatu pengalaman yang nyata dalam mencapai 

kemampuan keterampilan secara profesional (intelektual, interpersonal, 

dan teknis) dalam melakukan kegiatan asuhan keperawatan yang akan 

diberikan kepada pasien atau klien. Berdasarkan kurikulum pendidikan 

tinggi keperawatan, maka program profesi memiliki tujuan sendiri untuk 
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mempersiapkan mahasiswa melalui penyesuaian dalam hal pengalaman 

belajar klinik dan lapangan secara komprehensif (Rakhmawati & 

Widodo, 2012). Pada saat mahasiswa yang sudah lulus dari program 

profesi dan bekerja dirumah sakit maka mahasiswa sudah ada bekal yang 

dibawa untuk bisa mempraktikan ilmunya lewat adanya program profesi 

sehingga bisa memberikan asuhan keperawatan kepada pasien secara 

tepat dan benar. Mahasiswa harus wajib menempuh pendidikan S-1 

Keperawatan untuk bisa melanjutkan program profesi Ners  (Nursalam, 

2012).  

        Program studi Sarjana keperawatan adalah suatu pendidikan yang 

bertujuan untuk menghasilkan perawat yang profesional. Proses 

pendidikan ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahapan dalam hal 

akademik dan profesi. Pendidikan akademik itu sendiri salah satunya 

adalah praktik klinis dimana bertujuan untuk memperkenalkan 

mahasiswa dengan lingkungan praktik dan sebagai bekal sebelum 

menjalani pendidikan profesi (Sya’bani, et al., 2012 ). Proses akademik 

itu sendiri adalah saat kita dibangku perkuliahan yang membahas tentang 

ilmu, teori, praktik, tata-cara, anatomi dan lainnya. Proses pendidikan 

tahap profesi di Indonesia ini sendiri dikenal dengan pengajaran klinik 

dan lapangan. dimana keduanya ini bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mempraktikkan ilmu yang 

sudah di pelajari di kelas ke keadaan yang nyata (Nursalam, 2012).   
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        Program profesi Ners merupakan kelanjutan dari tahap pendidikan 

sarjana keperawatan dengan menetapkan kemampuan sarjana 

keperawatan secara nyata baik di klinik maupun dikomunitas, sehingga 

dengan adanya tahapan ini dapat terjadi proses adaptasi profesi untuk 

bisa menerima pedelegasian kewenangan secara bertahap dalam 

melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan pendidikan 

kesehatan, menjalankan fungsi advokasi  pada klien, membuat keputusan 

legal etik serta menggunakan hasil penelitian terbaru yang berkaitan 

dengan keperawatan. Keperawatan sendiri memiliki sifat yang unik dan 

berbeda dengan profesi kesehatan lainnya. Inti dari perbedaan ini adalah 

keyakinan bahwa profesi keperawatan ini melibatkan aspek kemanusiaan 

yang mendalam dan hakiki (FIK Universitas Padjajaran, 2013). 

b. Tujuan Program Profesi Ners 

         Menurut Kipni dalamNursalam(2012), pelaksanaan program profesi 

Ners, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan profesional 

antara lain: 

1) Menerapkan konsep, teori, dan prinsip ilmu perilaku, ilmu sosial, 

ilmu biomedis, dan ilmu keperawatan dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan kepada individu, keluarga, komunitas, dan 

masyarakat. Ilmu yang sudah di pelajari dalam pendidikan sarjana 

keperawatan di bangku perkuliahan maka akan diterapkan dan di 

gunakan pada saat menjalani program profesi Ners;  
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2) Melaksanakan asuhan keperawatan  dari masalah yang sederhana 

sampai masalah yang kompleks secara tuntas melalui pengkajian, 

penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan tindakan 

keperawatan, implementasi, evaluasi kewenangan, tanggung jawab, 

dan kemampuannya serta berlandaskan etika profesi keperawatan; 

3) Mendokumentasikan seluruh proses keperawatan secara sistematis 

dan memanfaatkannya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas 

dalam asuhan keperawatan; 

4) Mengelola pelayanan keperawatan tingkat dasar secara 

bertanggung jawab dengan menunjukkan sikap kepemimpinan. 

c. Karakteristik Profesi Keperawatan 

         Menurut Lindberg, Hunter, Kruszewski (1993), Leddy, Pepper 

(1993), dan Berger, Williams (1992) dalam Dermawan (2013), 

karakteristik keperawatan sebagai  profesi adalah sebagai berikut: 

1) Kelompok pengetahuan yang melandasi keterampilan untuk 

menyelesaikan suatu masalah dalam tatanan praktik keperawatan. 

2) Kemampuan yang memberikan pelayanan secara unik kepada 

masyarakat. 

3) Pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan 

diperguruan tinggi atau universitas.. 

4) Pengendalian terhadap standar praktik. 

5) Bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan kepada 

kelompok sejawat, atasan, dan klien. 
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6) Karir seumur hidup. 

7) Fungsi mandiri, yaitu perawat memiliki kewenangan dalam 

melakukan asuhan keperawatan. 

Berdasarkan penggunaan asuhan keperawatan dalam praktek 

keperawatan sendiri, maka keperawatan bisa dikatakan sebagai 

profesi yang sejajar dengan profesi dokter, apoteker, dokter gigi, dan 

lain-lain. Keperawatan dapat dikatakan sebagai prosesi karena 

memiliki Landasan ilmu pengetahuan yang jelas yaitu  pertama, 

memiliki cabang dari ilmu keperawatan antara lain ilmu keperawatan 

dasar yang terdiri dari konsep dasar keperawatan, keperawatan 

profesional, komunikasi keperawatan, kepemimpinan dan 

managemen keperawatan, kebutuhan dasar manusia, pendidikan 

keperawatan, pengantar riset keperawatan dan dokumentasi; kedua, 

cabang ilmu keperawatan klinik yang meliputi keperawatan anak, 

keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah, keperawatan 

jiwa, keperawatan gawat darurat; ketiga, cabang ilmu keperawatan 

komunitas melipuuti keperawatan komunitas, keluarga dan gerontik; 

dan keempat, kelompok cabang ilmu penunjang meliputi kelompok 

humaniora, ilmu alam dasar, ilmu perilaku, ilmu sosial, ilmu 

biomedik, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran klinik 

(Hidayat, 2008). 
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d. Metode Pembelajaran Program Profesi 

        Menurut Nursalam (2012), sebagai pendidikan profesi, pendidikan 

keperawatan harus mempunyai landasan profesi yang kuat, yaitu dengan 

menumbuhkan dan membina sikap, tingkah laku, serta kemampuan 

profesional keperawatan untuk melakukan praktik keperawatan secara 

ilmiah. Proses dalam membina landasan profesi keperawatan disebut 

sebagai sosialisasi profesional (professional socialization) atau adaptasi 

profesional (professional adaptation). Adaptasi profesional untuk peserta 

didik atau mahasiswa dilakukan dalam bentuk pengalaman belajar klinis 

dan lapangan keperawatan yang ditatan secara nyata dalam pelayanan 

asuhan keperawatan. Metode pembelajaran yang digunakan pada 

pendidikan program profesi Ners, yaitu : 

a. Prekonferensi yaitu melakukan evaluasi terhadap kesiapan peserta 

didik melalui laporan pendahuluan (LP); 

b. Konferensi yaitu pelaksanaan dalam pembelajaran (seperti membaca 

status pasien, melakukan pengkajian sampai evaluasi) dengan 

menerapkan bedside teaching, serta ronde keperawatan; 

c. Postkonfrensi yaitu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan dalam 

pembelajaran dan rekomendasi untuk mencapai kompetensi yang 

harus dicapai pada hari selanjutnya. 

e. Proses Pembelajaran Pendidikan Profesi 

          Program studi keperawatan memiliki dua tahapan akademik untuk 

dapat menghasilkan perawat profesional, tahapan pertama adalah tahapan 
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akademik dengan gelar S.Kep dan kedua adalah tahapan profesi dengan 

gelar Ners. Program profesi adalah fase dimana mahasiswa mulai 

beradaptasi dengan perannya, lingkungan pelayanan dan asuhan 

keperawatan yang sebenarnya di klinik serta dikomunitas. Pada tahap ini, 

mahasiswa melakukan asuhan keperawatan dan keterampilan 

profesionalnya dalam keadaan atau situasi yang nyata, menampikan sikap 

dan tingkah laku yang profesional, dan menerapkan hasil dari 

pembelajaran didalam kelas tentang proses keperawatan (Nursalam, 

2012). Praktik klinik pada pendidikan profesi Ners bukan hanya sekedar 

untuk menerapkan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam 

praktik profesional. Melalui praktik klinik ini juga diharapkan mahasiswa 

lebih aktif dalam setiap tindakan yang akan dilakukan sehingga akan 

menjadi orang yang aktif dan cekatan dalam menggunakan teori tindakan 

(Nurhidayah, 2009). 

        Menurut buku panduan program pendidikan profesi Ners PSIK 

UMY proses mentoring dan evaluasi pada tahapan pendidikan profesi 

dilakukan terus menerus untuk dapat menilai proses pembelajaran 

mahasiswa dan menilai dalam proses keberhasilannya. Proses 

pembelajaran pada pendidikan tahap profesi adalah kepaniteraan klinik 

dan evaluasi pendidikan profesi. Kegiatan kepaniteraan umum meliputi: 

1) Bimbingan ko-Ners, pada kegiatan ini dilakukan confrence dan   

diskusi untuk melihat kemampuan problem solvingdan 

performancemahasiswa dari aspek skill, knowledge, dan attitude. 



25 

 

2) Beside teaching (BST) yaitu mendemonstrasikan terkait teknik 

klinik, skill, interaksi mahasiswa dengan pasien secara langsung 

dan dilakukan disamping pasien. 

3) Pembelajaran dari kasus nyata (Case Based Learning), mahasiswa 

membandingkan kasus yang ditemukan dengan teori yang ada 

berdasarkan EBN, kemudian dilakukan diskusi dalam tutorial 

dengan menunjukkan data-data pasien yang sudah dikaji. 

4) Presentasi kasus yaitu dengan mempresentasikan kasus kelolaan 

dengan pembahasan anatomi, fisiologi, pathway, dan asuhan 

keperawatanpada pasien. Presentasi kasus dilakukan tiap minggu 

sesuai tujuan pembelajaran. 

5) Presentasi jurnal yaitu dengan mempresentasikan jurnal dengan 

isu-isu ilmiah sesuai dengan topik pembelajaran. 

6) Proyek inovasi merupakan penyelesaian masalah keperawatan 

dengan tindakan mandiri keperawatan. Proyek inovasi ini diawali 

dengan mengidentifikasi masalah yang sering di jumpai 

mahasiswa diruangan rawat, kemudian mahasiswa mencari 

literature untuk menyelesaikan masalah, lalu menyusun rencana 

implementasi proyek inovasi dengan dikonsulkan kepada kepala 

ruangan keperawatan. 

7) Evaluasi kasus (resume) yaitu dengan mendokumentasikan 

asuhan keperawatan dari hasil pengkajian sampai dengan evaluasi 

(SOAP). 
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8) Refleksi kasus, dilakukan 1 hari per mahasiswa di minggu 

terakhir setiap stase, proses pembelajaran ini dilakukan dengan 

mereflesikkan pengalaman kasus yang pernah ditangani 

mahasiswa serta menganalisis untuk melakukan perencanaan 

kedepan jika kegiatan seperti ini dapat diulangi lagi dan 

melakukan perencanaan kedepan jika kejadian seperti ini dialami 

kembali. 

9) Pengkajian (assesment) terdiri dari proses pengkajian meliputi 

Mini Clinical Examination dan Direct observed prosedural skill, 

pengkajian akhir stase meliputi computer based test dan long ( 

Laputi, 2015). 

3. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

        Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan sesuatu kegiatan 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Notoatmojo, 

2012). Motivasi adalah suatu dorongan yang terdiri dari dorongan 

internal dan eksternal yang timbul dari dalam diri seseorang (Uno dalam 

Nursalam & Efendi, 2012). 

b. Fungsi Motivasi 

        Motivasi memiliki fungsi dimana dapat menjadi suatu kekuatan atau 

daya, sesuatu keadaan yang kompleks yang berada didalam diri 

seseorang untk mencapai suatu tujuan baik secara disadari maupun tidak 
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(Nursalam & Efendi, 2012). Menurut Sadirman  (2008), motivasi 

mempunyai 3 fungsi yaitu : 

1) Dapat mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu, dimana 

motivasi adalah sebagai pendorong atau sebagai energi untuk 

mencapai sesuatu. 

2) Menentukan arah yang akan ditujui sesuai dengan apa yang ingin 

dicapai. 

3) Memilih perbuatan, yaitu dengan menentukan tindakan apa yang 

harus dikerjakan untuk mencapai tujuan dengan menghilangkan 

tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. 

c. Proses Motivasi 

         Proses motivasi diawali dengan dorongan yang kuat yang timbul 

dari diri seseorang. Timbulnya motivasi ini selanjutnya membuat 

individu tersebut untuk bisa mempertimbangkan dari keinginan yang 

muncul, selanjutnya memilih salah satu alternatif atau jalan keluar yang 

paling kecil resikonya, setelah menemukan tindakan tersebut barulah 

individu akan melaksanakan keputusan yang sudah di pilih dalam bentuk 

perbuatan, tindakan, maupun perilaku (Notoatmodjo, 2012). 

d. Jenis-Jenis Motivasi 

1) Motivasi Internal  

Motivasi yang terdiri dari dorongan internal yaitu adanya hasrat dan 

minat untuk melaksanakan suatu tindakan, dorongan dan kebutuhan 
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untuk melakukan suatu tindakan, harapan dan cita-cita (Uno dalam 

Nursalam & Efendi, 2012), yaitu : 

a) Dorongan dan Kebutuhan  

         Motivasi yang timbul karena adanya suatu dorongan dan 

kebutuhan yang dimiliki individu. Kebutuhan yang dimaksud 

adalah sesuatu yang ingin dicapai sehingga individu termotivasi 

untuk bersikap dan berperilaku tertentu untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

b) Harapan dan Cita-Cita 

        Motivasi yang muncul karena individu mengharapkan sesuatu 

harapan yang ingin dicapai oleh individu itu sendiri. 

c) Hasrat dan Minat 

        Motivasi yang muncul karena disebabkan oleh faktor yang 

berasal dari dalam diri sendiri diantaranya hasrat dan minat. 

2) Motivasi Eksternal  

          Motivasi eksternal ini muncul karena pengaruh dari luar diri 

individu. Motivasi ekternal ini merupakan suatu dorongan yang 

dipengaruhi oleh faktor dari luar diri individu seperti lingkungan yang 

kondusif,  penghargaan, dan kegiatan yang menarik (Uno dalam 

Nursalam dan Efendi, 2012), yaitu : 
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a) Penghargaan 

       Motivasi merupakan salah satu imbalan berupa penghargaan 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

b) Lingkungan yang kondusif  

        Lingkungan adalah salah satu faktor yang bisa membuat 

munculnya motivasi pada diri seseorang. 

c) Kegiatan yang menarik 

        Kegiatan yang menarik merupakan faktor pendorong yang 

menyebabkan timbulnya motivasi dari dalam diri seseorang. 

e. Faktor-Faktor Motivasi Melanjutkan Pendidikan Profesi Ners 

        Motivasi dalam melanjutkan pendidikan profesi Nersdipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu faktor internal yaitu faktor yang timbul dari 

dalam diri setiap individu. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal 

yang merupakan pengaruh yang datang dari luar diri serta dapat 

memotivasi seseorang (Slameto, 2010) .  

        Salah satu yang bisa mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam 

melanjutkan pendidikan profesi Ners yaitu minat. Minat merupakan 

suatu faktor yang berperan dalam timbulnya motivasi (Winkey dalam 

Pramudita, 2014). Jika seseorang siswa tidak memiliki minat serta 

perhatian yang baik dalam  mewujudkan motivasi maka siswa tersebut 

tidak akan mendapatkan motivasi yang diharapkan sebaiknya siswa 

memiliki minat yang besar sehingga siswa dapat mendapatkan 
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motivasi yang diinginkan Selain Minat, motivasi melanjutkan 

pendidikan profesi Nersjuga dipengruhi oleh persepsi seseorang. 

Persepsi dapat di artikan sebagai suatu pandangan tentang bagaimana  

individu mengartikan atau memandang sesuatu (Desmita dalam 

Pramusita, 2014). Sehingga persepsi tentang Ners adalah 

kemungkinan akan berpengaruh terhadap timbulnya motivasi untuk 

melanjutkan pendidikan Ners (Pramudita, 2014) 
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C. Kerangka Teori  

                 

          

 

 

 

 

 

 

Sumber: Notoatmodjo, 2012 & Uno, 2011 dalam  Nursalam & Efendi, 2012. 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori
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Tidak Lulus < 75 
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dorongan, mempertimbangkan 

keinginan, melaksanakan keputusan 

tersebut berupa tindakan dan perilaku. 

Faktor yang mempengaruhi motivasi 

1. Faktor internal 

a. Kebutuhan dan dorongan 

b. Harapan dan cita-cita 

c. Hasrat dan minat 

2. Faktor eksternal 

a. Penghargaan 

b. Lingkungan yang kondusif 

c. Kegiatan yang menarik 

Melanjutkan pendidikan 

profesi Ners 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep 

Keterangan :  

 : Diteliti 

 : Tidak diteliti 
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D. Hipotesis 

Ha : Ada hubungan pencapaian hasil OSCE dengan motivasi melanjutkan 

pendidikan profesi Ners. 


