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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di Program Studi Ilmu keperawatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Program Studi Ilmu keperawatan merupakan instansi pendidikan 

keperawatan swasta dengan akreditasi A yang terletak di Jl. Lingkar 

Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki dua tahap 

program pendidikan diantaranya yaitu pendidikan akademik dan pendidikan 

profesi. Pendidikan keperawatan pada tahap akademik akan mendapat teori 

dan konsep mengenai keperawatan dimana nantinya setelah lulus akan 

mendapat gelar S.Kep sedangkan pendidikan keperawatan pada tahap 

profesi akan mengaplikasikan teori dan konsep yang telah di dapat selama 

tahap akademik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik dalam menerapkan yang telah dipelajari selama tahap 

akademik ke dalam tahap profesi, dimana nantinya setelah lulus dari tahap 

pendidikan profesi akan memperoleh gelar Ners(Ns). 

OSCE di PSIK UMY dilaksanakan di Mini Hospital setiap akhir Blok yaitu 

setiap 6 minggu sekali. Mini Hospital merupakan tempat pembelajaran 

mahasiswa keperawatan UMY dalam melakukan keterampilan klinis yang 
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terdiri dari 12 ruangan. Kondisi dari Mini hospital dibuat persis dengan 

rumah sakit. 

2. Hasil Penelitian 

        Hasil penelitian terkait dengan karakteristik mahasiswa dianalisis 

secara univariat. Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan 

karakteristik dengan menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari 

setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2012). Hasil analisis univariat pada 

penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan karakteristik responden dan 

data penelitian yang dilakukan di PSIK angkatan 2013 FKIK UMY dengan 

jumlah sampel sebanyak 120 orang Distribusi responden penelitian dapat 

dilihat dibawah ini : 

Tabel 4.1 Distribusi subjek penelitian berdsarkan jenis kelamin dan usia 

(n=120). 

No Karakteristik 

Responden 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1.  Jenis Kelamin 

a. Perempuan 

b. Laki-Laki 

Total 

 

86 

34 

120 

 

71,7 

28,3 

100,0 

2.  Usia 

a. 20 

b. 21 

c. 22 

d. 23 

e. 24 

Total 

 

7 

71 

37 

4 

1 

120 

 

5,8 

59,2 

30,8 

3,3 

,8 

100,0 

Sumber : Data primer(Maret,2017) 

        Berdasarkan tabel di atas di dapatkan hasil bahwa dari 120 mahasiswa 

di ketahui jumlah jenis kelamin perempuan sebanyak 86 mahasiswa 

(71,7%), sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 34 mahasiswa 
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(28,3%). Mahasiswa dalam penelitian ini memiliki usia 21 tahun sebanyak 

(59,2%). 

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Pencapaian hasil OSCE pada mahasiswa 

PSIK angkatan 2013 di PSIK FKIK UMY (n=120). 
Pencapaian hasil OSCE 

 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Lulus 65 54.2 

Tidak Lulus 55 45.8 

Total 120 100.0 

Sumber : Data primer(Maret,2017) 

          Berdasarkan tabel diatas menguraikan distribusi pencapaian hasil 

OSCE pada mahasiswa PSIK angkatan 2013 di PSIK FKIK UMY. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang Lulus OSCE sebanyak 65 

mahasiswa (54,2%), sedangkan yang tidak Lulus OSCE sebanyak 55 

mahasiswa (45,8%).  

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Motivasi melanjutkan pendidikan profesi 

Ners di PSIK angkatan 2013 FKIK UMY (n=120). 
Motivasi melanjutkan pendidikan 

profesi Ners 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Baik 56 46,7 

Kurang 64 53,3 

Total 120 100.0 

Sumber : Data primer(Maret,2017) 

        Berdasarkan tabel diatas menguraikan distribusi motivasi melanjutkan 

pendidikan profesi Ners di PSIK angkatan 2013 FKIK UMY. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi baik 

untuk melanjutkan pendidikan profesi Ners sebanyak 56 mahasiswa 

(46,7%), sedangkan yang memiliki motivasi kurang sebanyak 64 mahasiswa 

(53,3%).  
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Tabel 4. 4 Analisis Hubungan Pencapaian Hasil OSCE dengan Motivasi 

Mahasiswa melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di PSIK 

angkatan 2013 FKIK UMY. 
Variabel  Hasil 

OSCE 

Motivasi melanjutkan 

Profesi Ners 

Hasil OSCE Koefisien 

korelasi 

1.000 -0,112 

 Sig. (2-tailed)  0,224 

Motivasi melanjutkan 

Profesi Ners 

Koefisien 

korelasi 

-0,112 1.000 

 Sig. (2-tailed) 0,224  

Sumber : Data primer(Maret,2017) 

        Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan pencapaian hasil 

OSCE dengan motivasi melanjutkan pendidikan profesi Ners di PSIK 

angkatan 2013 FKIK UMY. Hasil analisis korelasi Spearman Rho diperoleh 

nilai signifikasi sebesar 0,224 (p>0,05).  

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

        Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 120 mahasiswa dengan 

menggunakan teknik total sampling. Hasil karakteristik responden yang 

diperoleh dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin dan umur. Karakteristik 

responden yang pertama yaitu jenis kelamin. Hasil penyajian pertama 

menunjukkan bahwa sebagian besar jenis kelamin responden adalah 

perempuan sebesar 71,7% (86 orang) dan laki-laki sebanyak 28,3%(34 

orang). Proporsi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 

jurusan keperawatan lebih diminati oleh perempuan. Hal ini kemungkinan 

didasari dengan adanya persepsi bahwa perawat adalah pekerjaan seseorang 

perempuan dan sesuai dengan sejarah awal profesi keperawaan yang 

dimulai dari Florence Nightingale yang mulanya sebagai pekerjaan yang 
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didasari dari kasih sayang seorang ibu atau perempuan (Nasution dalam 

Sari, 2015) .  

        Karakteristik responden berdasarkan usia terhadap 120 orang 

responden yang diteliti diperoleh responden terbanyak adalah umur 21 

dengan jumlah 59,2% (71 Orang). Berdasarkan distribusi usia ini dapat 

diketahui bahwa mahasiswa keseluruhan telah berada pada tahap usia 

dewasa awal. Pada tahap dewasa awal individu telah mulai menata dan 

merencanakan kehidupannya untuk mencapai kesabilannya (Sari, 2015). Hal 

ini bersamaan dengan diungkapan oleh Potter dan Perry (2005) bahwa 

seseorang yang memasuki tahap dewasa awal diharuskan menentukan 

tanggung jawab, mencapai kestabilan dalam hal pekerjaan, dan memiliki 

hubungan dalam tahap yang lebih serius. Tahap usia dewasa awal 

seharusnya mahasiswa memiliki konsep diri yang stabil dan motivasi yang 

baik untuk mengembangkan pengetahuannya. Semakin bertambah umur 

seseorang akan menyebabkan perubahan aspek fisik dan psikologis 

(mental). Menurut Slameto (2010) dorongan dan karakteristik psikologis 

manusia yang memiliki komitmen dapat dikatakan sebagai motivasi. 

Dorongan dan karakter individu inilah yang bisa menyebabkan tingkat 

motivasi individu berbeda-beda, termasuk motivasi untuk melanjutkan 

profesi Ners. 

2. Pencapaian Hasil OSCE 

        Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang 

Lulus OSCE sebanyak 65 mahasiswa(54,2%), sedangkan mahasiswa yang 
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Tidak Lulus OSCE sebanyak 55 mahasiswa(45,8%). Uraian data tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang Lulus OSCE lebih banyak 

dibandingkan mahasiswa yang Tidak Lulus OSCE. Nilai OSCE yang 

diambil dalam penelitian ini adalah Blok 24 yaitu blok kritis. Peneliti 

mengambil nilai OSCE blok kritis dikarenakan nilai tersebut merupakan 

nilai OSCE terbaru pada saat peneliti melakukan penelitian ini. 

        Penelitian Furlong dalam Mailina (2015) menyatakan bahwa 90% 

mahasiswa merasa OSCE merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan 

tekanan (stressful), walaupun mahasiswa sudah mempersiapkan dengan 

baik. Keadaan penuh tekanan ini bisa dialami oleh semua mahasiswa yang 

baru sekali menghadapi OSCE maupun yang sudah berulang kali 

melaksanakan OSCE. Hasil OSCE dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi nilai OSCE 

yaitu dari dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan. Faktor internal 

yang mempengaruhi nilai OSCE yaitu motivasi sikap, kemampuan kognitif 

dan efikasi diri (Baron dalam Mailina, 2015).  

        Penelitan Tavia (2014) tentang hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan nilai OSCE menunjukkan tidak terdapat hubungan antara keduanya, 

hal ini disebabkan oleh faktor seperti kesehatan dan kondisi mental 

mahasiswa saat menghadapi ujian. Kondisi kesehatan yang baik sangat 

dibutuhkan sebelum maupun saat menghadapi OSCE, karena akan 

mempengaruhi persiapan dan performa saat ujian.Menurut Widyandana 

dalam Gemiyani (2014) menyatakan hasil penelitiannya tentang persepsi 
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mahasiswa tentang OSCE, didapatkan bahwa instruktur yang berbeda 

dengan penguji saat ujian akan mempengaruhi hasil penilaian. 

3. Motivasi Melanjutkan Pendidikan Profesi Ners 

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki 

motivasi baik untuk melanjutkan pendidikan profesi Ners sebanyak 56 

mahasiswa (46,7%), sedangkan mahasiswa yang memiliki motivasi kurang 

untuk melanjutkan pendidikan profesi Nerssebanyak 64 mahasiswa (53,3%). 

Uraian data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki 

motivasi baik untuk melanjutkan pendidikan profesi Ners lebih sedikit 

dibanding dengan mahasiswa yang memiliki motivasi kurang untuk 

melanjutkan pendidikan profesi Ners. 

        Motivasi merupakan sebuah dorongan dari dalam diri seseorang yang 

menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai suatu 

tujuan. Motivasi memiliki 2 katagori yaitu motivasi internal dan eksternal. 

motivasi internal ini muncul dari dalam diri seseorang atau kemauan dari 

diri seseorang itu sendiri tanpa ada paksaan maupun dorongan dari orang 

lain (Notoatmodjo, 2012). Motivasi eksternal adalah segala bentuk pengaruh 

yang datang dari luar diri seseorang yang mempengaruhi motivasi sesorang 

(Slameto, 2010). 

        Motivasi yang kurang dimiliki oleh mahasiswa terhadap program Ners 

disebabkan mahasiswa masih merasa ragu untuk melanjutkan pendidikan 

profesi Ners. Selain itu mahasiswa masih mempertimbangkan kebutuhan 

dan kondisi sosial orangtua, serta beberapa faktor lainnya. Motivasi yang 



51 

 

tinggi yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap program Ners dikarenakan 

mahasiswa tersebut memahami bahwa program Ners merupakan salah satu 

persyaratan yang dibutuhkan oleh mahasiswa ketika nanti akan memasuki 

dunia kerja. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar institusi 

kesehatan mensyaratkan profesionalisme kepada perawatnya, sehingga 

mahasiswa harus mengikuti program Ners untuk memperoleh gelar 

profesionalismenya sebagai perawat. Program Ners juga merupakan syarat 

untuk melanjutkan kejenjang pendidikan keperawatan yang lebih tinggi 

(Pramudita, 2016). 

        Penelitian lain yang dilakukan oleh Shakurnia, Houshang & Nasrin 

(2015) meyebutkan bahwa salah satu motivasi mahasiswa memilih jurusan 

keperawatan karena adanya jaminan pekerjaan di masa yang akan datang 

serta minat mereka terhadap ilmu keperawatan. Adanya gambaran bahwa 

pekerjaan menjadi seorang perawat masih luas menyebabkan motivasi untuk 

mengikuti ptogram profesi Ners masih cukup baik, walaupun mereka 

menyadari bahwa program profesi Ners yag akan mereka ikuti sangat berat. 

Menurut pramudita (2016) Motivasi mahasiswa mengikuti program Ners 

disesuaikan dengan kebutuhan mereka terhadap program tersebut. Ketika 

mahasiswa merasa program Ners tersebut merupakan kebutuhan dalam 

prioritas utama maka mereka akan termotivasi untuk melaksanakan program 

Ners, sedangkan jika bagi mahasiswa program Ners merupakan kebutuhan 

dalam prioritas akhir, maka mereka akan memiliki motivasi yang rendah 

terhadap program Ners. 
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4. Hubungan Pencapaian Hasil OSCE dengan Motivasi Mahasiswa 

melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di PSIK angkatan 2013 FKIK UMY. 

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di mahasiswa Program 

Studi Ilmu Keperawatan angkatan 2013 Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diketahui tidak ada 

hubungan antara pencapaian hasil OSCE dengan motivasi melanjutkan 

pendidikan profesi Nersdengan hasil analisis korelasi Spearman Rho 

diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,224 (p>0,05).Hal ini berarti pencapaian 

hasil OSCE bukan faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa 

melanjutkan pendidikan profesi Ners. Terdapat faktor-faktor lain yang 

berkontribusi dalam membentuk motivasi mahasiswa melanjutkan 

pendidikan Ners. Faktor-faktor tersebut adalah cita-cita dan aspirasi, 

kemampuan, kondisi peserta didik, kondisi lingkungan belajar, unsur unsur 

dinamis dalam pembelajaran, serta upaya pengajar dalam membelajarkan 

peserta didik (Nursalam, 2012). Penelitian yang di dilakukan oleh 

Wulandari & Pujasari (2013) menyebutkan terdapat lima faktor yang 

berpengaruh terhadap motivasi dalam melanjutkan pendidikan profesi Ners, 

faktor tersebut ialah minat, pengembangan diri, pengakuan, dukungan sosial 

dan dukungan finansial. 

        Menurut Marziati dalam Silaban (2016) bahwa ada hubungan antara 

motivasi mahasiswa dengan minat melanjutkan pendidikan profesi Ners, hal 

ini dikarenakan bahwa minat merupakan sumber motivasi bagi seseorang 

untuk bisa melakukan sesuatu dimana ketika seseorang yang memiliki minat 
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atau tujuan yang ingin dicapai pasti memiliki motivasi yang tinggi pula 

terhadap sesuatu hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudita 

(2016) menyatakan bahwa ada hubungan antara minat dan persepsi  

mahasiswa dengan motivasi melanjutkan Ners. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa minat dan persepsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan profesi Ners. 

        Berdasarkan  pendapat Hurlock (2004), menyatakan bahwa faktor 

teman sebaya/seangkatan juga berpengaruh dalam pembentukan persepsi 

dan bersikap, karena ketika usia remaja terjadi perubahan dimana peran atau 

pengaruh teman lebih besar dari peran keluarga. Hal ini bisa terjadi karena 

suatu saat remaja cenderung akan memilih kelompoknya atau kepada teman 

sebayanya. Sehingga pendapat serta saran merupakakan hal penting dalam 

memotivasi seseorang dalam melakukan atau memutuskan sesuatu, 

termasuk dalam melanjutkan pendidikan Profesi. 

        Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wafak (2010), menyatakan bahwa 

ada hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi mahasiswa 

semester akhir untuk melanjutkan ke program Ners di Universitas 

Muhammadiyah Semarang. Keluarga merupakan sistem pendukung yang 

kuat bagi setiap individu. Keluarga juga mampu memberikan dukungan 

terhadap respon psokologis yang baik dan dapat memberikan dampak positif 

terhadap motivasi (Murwani dalam siswanto, 2014) 

                Pada dasarnya pelaksanaan OSCE ini menuntut mahasiswa untuk 

mempraktikan kemampuan yang dipelajari di kampus dan di kelompok 
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belajarnya (Deal dalam Mailina, 2015). OSCE sendiri merupakan metode 

evaluasi dalam pendidikan keperawatan untuk mengetahui keterampilan 

klinik masing-masing mahasiswa maupun kelompok yang hasilnya berupa 

nilai. Kurangnya persiapan mahasiswa dalam menghadapi tes keterampilan 

(OSCE) disebabkan karena kurang mempelajari panduan praktikum dan 

tidak menguasai prosedur yang diujikan sesuai dengan chek listakan 

mempengaruhi prestasi mahasiwa (Adji, 2016). Mahasiswa yang tidak 

melakukan critical action pada saat tes keterampilan (OSCE) merupakan 

salah satu penyebab mahasiswa tidak lulus. Critical action merupakan 

kemampuan mahasiswa untuk melakukan keterampilan klinis yang terdapat 

dalam check list (Dhani, 2013). Hasil OSCE dipegaruhi oleh 2 faktor, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi nilai 

OSCE yaitu dari dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan. Faktor 

internal yang mempengaruhi nilai OSCE yaitu motivasi, sikap, kemampuan 

kognitif dan efikasi diri (Baron dalam Mailina, 2015).  

         Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pencapaian 

hasil OSCE dengan motivasi melanjutkan pendidikan profesi Nersdi PSIK 

angkatan 2013 FKIK UMY dibuktikan hasil analisis dengan nilai signifikan 

sebesar 0,224 (p>0,05). 

C. Keterbatasan Penelitian 

        Setiap penelitian tidak akan terlepas dari berbagai kelemahan karena 

banyaknya keterbatasan dalam proses pelaksanaan penelitian. Keterbatasan 

penelitian terjadi diluar dari kehendak peneliti saat pelaksanaan penelitian. 
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Keterbatasan penelitian yang dialami selama pelaksanaan penelitian antara 

lain: 

1. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa 

kuesioner yang mengukur tentang Motivasi Mahasiswa melanjutkan 

Pendidikan Profesi Ners di PSIK angkatan 2013 FKIK UMY, pengunaan 

data meggunakan kuesioner cenderung bersifat subyektif sehingga kejujuran 

responden menentukan kebenaran data yang diberikan. 

2. Pengukuran motivasi melanjutkan pendidikan profesi Nersdilakukan hanya 

satu kali pengamatan. Peneliti tidak melakukan pengukuran ulang karena 

desain yang digunakan oleh peneliti adalah cross sectional, sehingga 

peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan pengukuran ulang.  

3. Proses berlangsungnya pengisian kuesioner tidak semuanya diawasi oleh 

peneliti karena ada sebagian responden yang membawa pulang kuesioner. 


