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ABSTRACK 

 

Backgrounds: Professional nurse must pass two stages of education that is stage 

of academic education and Ners profession education. The Good clinical skills 

when continuing professional education is needed to minimize incidents that may 

be happend to patients. Therefore, motivation needed to continuing Ners 

Profession, it is because motivation not only to encourage students to achive their 

goals, but also to improve clinical skills. The evaluation OSCE method can be 

used to evaluate and assess clinical skills when they are in college or during 

academic education. Goal : This study aims to determine the correlation of 

achievement of OSCE results with the motivation to continue the professional 

education of Ners in the student batch 2013 in PSIK FKIK UMY. Research : The 

type of research used in this study is Non-Experiments with Quantitative Research 

Methods. The design of this study is using descriptive correlational with Cross 

sectional design. The sampling technique used in this study is total sampling with 

the total number of the sample is 120 students. This study was conducted in 

March-April 2017 at the student of 2013 PSIK FKIK UMY. The Data collection is 

using questionnaire and data analysis is using Spearman correlation test.Result: 

The achievement of OSCE results is seen from the results of OSCE scores of block 

24 (critical block) and the motivation to continuing Ners profession education is 

measured by using questionnaire instruments. The results of this analysis show 

there is no relationship between the final OSCE achievements with the motivation 

to continue the Ners profession education. The result of statistical test obtained by 

significance value equal to 0,224 (p> 0,05). Conclution: There is no correlation 

between of final OSCE achievements and students motivation to continue ners 

profession education of student batch 2013 in PSIK FKIK UMY. 

 

Keywords: OSCE, Motivation, The profesional Ners, Eeducation of Ners 

professional. 
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INTISARI 

 

Latar belakang: Perawat profesional harus melewati dua tahap pendidikan yaitu 

tahap pendidikan akademik dan tahap pendidikan Profesi Ners. Keterampilan 

klinik yang baik saat melanjutkan pendidikan profesi sangat dibutuhkan untuk 

meminimalkan terjadinya insiden pada pasien. Maka dari itu, dibutuhkan motivasi 

dalam melanjutkan profesi Ners karena motivasi tidak hanya mendorong 

mahasiswa untuk mencapai tujuan tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan 

klinik. Metode evaluasi OSCE sendiri dapat digunakan untuk mengevaluasi dan 

menilai keterampilan klinik mahasiswa ketika dibangku kuliah atau pada saat 

tahap pendidikan akademik.Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan pencapaian hasil OSCE dengan motivasi melanjutkan pendidikan 

profesi Ners pada mahasiswa  angkatan 2013 di PSIK FKIK UMY. Metode 

penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non 

Eksperimen dengan Metode penelitian Kuantitatif. Desain penelitian ini 

menggunakan deskriptif korelasional dengan rancangan Cross sectional. Teknik 

sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah total sampling, dengan 

jumlah sample 120 mahasiswa. Penelitian dilaksanakan bulan Maret-April 2017 di 

mahasiswa angkatan 2013 PSIK FKIK UMY. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dan analisis data menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian 

: Pencapaian hasil OSCE dilihat dari hasil nilai ujian OSCE blok 24 (Blok kritis) 

dan motivasi melanjutkan pendidikan profesi Ners diukur dengan menggunakan 

instrumen berupa kuesioner. Hasil analisis ini menunjukkan tidak ada hubungan 

antara pencapaian hasil OSCE dengan motivasi melanjutkan pendidikan profesi 

Ners. Hasil uji statistik diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,224 (p>0,05). 

Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara pencapaian hasil OSCE dengan 

motivasi melanjutkan pendidikan profesi Ners di PSIK angkatan 2013 FKIK 

UMY. 

 

Kata Kunci: OSCE, Motivasi, Pendidikan profesi Ners, Motivasi melanjutkan 

pendidikan Ners.
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PENDAHULUAN 

Perawat merupakan anggota 

profesi bertanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan perawatan 

sesuai dengan wewenang yang 

dimiliki secara kolaborasi dan 

mandiri, oleh karena itu perawat 

diharuskan memiliki ilmu dan 

keterampilan klinik yang mendasari 

praktik profesional. Sehingga 

pendidikan yang memadai merupakan 

hal yang sangat penting dan 

dibutuhkan untuk meletakkan dasar-

dasar profesional bagi para 

praktisinya (Sya’bani, 2012). 

        Langkah awal yang perlu 

ditempuh oleh perawat profesional 

adalah mengembangkan pendidikan 

tinggi keperawatan dan memberikan 

kesempatan kepada perawat untuk 

melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. Sehingga diharapkan pada 

tahun 2015, mayoritas pendidikan 

perawat yang ada dirumah sakit sudah 

memenuhi kriteria minimal sebagai 

perawat profesional (Ners) 

(Nursalam, 2012). 

        Selama menempuh pendidikan 

keperawatan mahasiswa harus 

memiliki keterampilan klinik yang 

baik untuk melanjutkan pendidikan 

profesi. 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).  

       Mahasiswa harus memiliki 

motivasi yang baik dalam 

melanjutkan pendidikan profesi  

karena 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 kinerja 

mahasiswa. Semakin tinggi  

pencapaian hasil OSCE mahasiswa, 

maka semakin baik tingkat 

pengetahuan 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 
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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 profesi 

Ners, semakin tinggi pengetahuan 

mahasiswa terhadap motivasi Ners 

maka semakin tinggi pula tingkat 

motivasi mahasiswa untuk 

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 

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 skil lab. 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 

kesehatan, menganalisa apa yang 

dibutuhkan klien sehingga dapat 

memudahkan mahasiswa dalam 

menerapkan di klinik nantinya 

(Herlianita & Pratiwi, 2012).  

         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). 

        Faktor yang mempengaruhi nilai 

OSCE mahasiswa sehingga bisa lulus 

dan tidak lulus yaitu faktor internal 
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dan eksternal. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan pendidikan. Faktor 

internal yang mempengaruhi nilai 

OSCE yaitu motivasi dan sikap 

(Mailina, 2015). Beberapa masalah 

dalam OSCE 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 standardisasi 

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). 

       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 di klinik 

yaitu pada saat mahasiswa 

melanjutkan profesi Ners selama 1 

tahun mahasiswa 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). 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). 

        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. 
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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. 

              Berdasarkan fenomena tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan 

pencapaian hasil OSCE dengan 

motivasi dan kesiapan  melanjutkan 

profesi Ners pada mahasiswa 

semester akhir di PSIK Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

        Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Non 

Eksperimen dengan Metode penelitian 

Kuantitatif. Desain penelitian ini 

menggunakan deskriptif korelasional 

dengan mengkaji hubungan 

pencapaian hasil OSCE dengan 

motivasi dan kesiapan dalam 

melanjutkan pendidikan profesi Ners 

dengan pendekatan cross sectional 

yang menekankan pada waktu 

pengukuran atau observasi data hanya 

satu kali dalam satu waktu dalam 

periode tertentu.  

        Teknik sampling yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

total sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan mengambil 

seluruh anggota populasi sebagai 

responden atau sampel, sehingga 

dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel dari seluruh 

populasi dengan jumlah sampel 

sebanyak 121 mahasiswa angkatan 

2013 PSIK FKIK UMY. Penelitian 

ini berlangsung dari 9 maret- April 

2017. 

        Pencapaian hasil OSCE 

mahasiswa dilihat dari hasil nilai 

ujian OSCE blok 24 (Blok kritis) dan 

motivasi melanjutkan pendidikan 

profesi Ners diukur dengan 

menggunakan instrumen berupa 

kuesioner. Analisis data 

menggunakan Uji Spearman Rank 

untuk mengetahui hubungan 

pencapaian hasil OSCE dengan 

motivasi melanjutkan pendidikan 

profesi Ners. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis mengenai jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi subjek penelitian berdasarkan 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 4.1 didapatkan hasil 

bahwa dari 120 mahasiswa diketahui 

jumlah perempuan sebanyak 86 

mahasiswa (71,7%). Mahasiswa dalam 

penelitian ini memiliki usia yang terdiri 

atas usia 20 tahun sebanyak 5,8%, 

mahasiswa yang memiliki usia 21 

tahun sebanyak 59,2%, mahasiswa 

yang memiliki usia 22 tahun sebanyak 

30,8%, mahasiswa yang memiliki usia 

23 tahun sebanyak 3,3%, dan 

mahasiswa yang memiliki usia 24 

tahun sebanyak 0,8%. 

 

Hasil analisis mengenai Pencapaian hasil OSCE pada mahasiswa PSIK 

angkatan 2013 di PSIK FKIK UMY dapat dilihat pada tabel berikut : 

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). 
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Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan 

hasil bahwa mahasiswa yang Lulus 

OSCE sebanyak 65 mahasiswa 

(54,2%), sedangkan mahasiswa 

yang tidak Lulus OSCE sebanyak 55 

mahasiswa (45,8%). 

 

Hasil analisis mengenai Motivasi melanjutkan pendidikan profesi Ners di 

PSIK angkatan 2013 FKIK UMY dapat dilihat sebagai berikut : 

 

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 4.3 didapatkan 

hasil 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 Ners sebanyak 64 

mahasiswa (53,3%). 

  

Hasil analisis mengenai Hubungan Pencapaian Hasil OSCE dengan Motivasi 

Mahasiswa melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di PSIK angkatan 2013 

FKIK UMY dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 4 Tabulasi Silang antara Pencapaian Hasil OSCE dengan Motivasi 

Mahasiswa melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di PSIK 

angkatan 2013 FKIK UMY. 
Pencapaian Motivasi  

Hasil OSCE Baik Kurang Total 

 f % F % f % 

Lulus 27 22,5 38 31,67 65 54,17 

Tidak lulus 29 24,16 26 21,67 55 45,83 

Total 56 46,66 64 53,34 120 100 

Sumber : Data primer(Maret,2017) 
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Tabel 4. 5 Uji Hipotesis Hubungan Pencapaian Hasil OSCE dengan 

MotivasiMahasiswa melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di 

PSIK angkatan 2013 FKIK UMY. 

Correlations 
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 4.4 

didapatkan hasil bahwa 27 

mahasiswa (22,5%) yang Lulus 

OSCE memiliki motivasi  yang baik 

untuk melanjutkan pendidikan 

profesi Ners, sedangkan 26 

mahasiswa (21,67%) yang tidak 

lulus OSCE memiliki motivasi 

rendah untuk melanjutkan 

pendidikan profesi Ners.  

       Berdasarkan tabel 4.5 Hasil 

analisis korelasi Spearman Rho 

diperoleh uji statistik diperoleh 

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

hal ini menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan antara pencapaian 

hasil OSCE dengan motivasi 

melanjutkan pendidikan profesi 

Ners di PSIK angkatan 2013 FKIK 

UMY.  

        Penelitian ini  didapatkan data 

27 mahasiswa (22,5%) yang Lulus 

OSCE memiliki motivasi  yang baik 

untuk melanjutkan pendidikan 

profesi Ners, sedangkan 26 

mahasiswa (21,67%) yang tidak 

lulus OSCE memiliki motivasi 

rendah untuk melanjutkan 

pendidikan profesi Ners. 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 
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minat menlanjutkan pendidikan 

profesi Ners, hal ini dikarenakan 

bahwa minat merupakan sumber 

motivasi bagi seseorang untuk bisa 

melakukan sesuatu dimana ketika 

seseorang yang memiliki minat 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 belajarnya (Deal dalam 

Mailina, 2015). OSCE sendiri 

merupakan metode evaluasi dalam 

pendidikan keperawatan untuk 

mengetahui keterampilan klinik 

masing-masing mahasiswa maupun 

kelompok yang hasil nya 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 list akan 

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 
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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).  

 

KESIMPULAN 

        Hasil penelitian dan 

pembahasan tentang hubungan 

pencapaian hasil OSCE dengan 

motivasi mahasiswa melanjutkan 

pendidikan profesi Ners di PSIK 

angkatan 2013 FKIK UMY dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pencapaian hasil OSCE 

mahasiswa keperawatan 

angkatan 2013 FKIK UMY 

menunjukkan lebih banyak 

mahasiswa Lulus OSCE. 

2. Motivasi melanjutkan 

pendidikan profesi Nerspada 

mahasiswa keperawatan 

angkatan 2013 FKIK UMY 

menunjukkan lebih banyak 

mahasiswa memiliki motivasi 

kurang untuk melanjutkan 

pendidikan profesi Ners. 

3. Tidak ada hubungan antara 

pencapaian hasil OSCE dengan 

motivasi melanjutkan 

pendidikan profesi Ners di 

PSIK angkatan 2013 FKIK 

UMY. 

 

 

 

 

SARAN  

        Saran yang dapat diberikan 

terkait denga hasil dan pembahasan 

penelitian tersebut adalah:  

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Keperawatan 

a. Penelitian ini diharapkan 

menjadi bahan masukan 

untuk pihak pengampu 

program pendidikan Ners di 

PSIK FKIK UMY untuk 

dapat meningkatkan kualitas 

dan kuantitas 

penyelenggaraan profesi 

Ners, seperti memberikan 

informasi secara utuh 

gambaran program profesi 

Nersitu sendiri seperti 

kejelasan lama waktu, biaya, 

tugas dan kualifikasi 

pembimbing akademik dan 

lain-lainnya. 

b. Diharapkan institusi 

pendidikan dapat 

memberikan sosialisasi 

tentang keperawatan dan 

profesi Ners, sehingga 

mahasiswa memiliki 

gambaran riil tentang 

prospek profesi Ners dimasa 

mendatang dan mampu 

memenuhi harapan 

masyarakat pada pendidikan 

profesi Ners, sehingga 

motivasi mahasiswa sarjana 

keperawatan untuk 

melanjutkan pendidikan 

profesi Nerssemakin besar 

dan meningkat. 
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2. Bagi Organisasi Profesi 

        Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan evaluasi bagi 

organisasi profesi khususnya 

institusi pendidikan 

keperawatan sebagai 

pertimbangan perbaikan sistem 

pendidikan keperawatan di 

Indonesia. 

3. Bagi Mahasiswa  

a. Penelitian ini diharapkan 

menjadi gambaran untuk 

menjadi pertimbangan untuk 

mahasiswa sarjana 

keperawatan, khususnya di 

PSIK Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

untuk melanjutkan ke 

pendidikan profesi Ners. Hal 

ini berhubungan dengan 

masa depan sarjana 

keperawatan, seperti prospek 

kerja kedepan yang 

mewajibkan perawat S1 

untuk mempunyai gelar Ners 

(Ns). 

b. Mahasiswa diharapkan dapat 

mengikuti pendidikan profesi 

Nerssetelah lulus dari 

pendidikan akademik atau 

medapat gelar S.Kep, hal 

tersebut dikarenakan antara 

pendidikan akademik dan 

pendidikan profesi 

merupakan dua tahap 

pendidikan yang penting dan 

saling berkaitan satu sama 

lain sehingga nantinya saat 

di dunia kerja mampu 

menjadi seorang perawat 

propesional denga gelar 

Ners(Ns) yang dapat 

menerapkan konsep dan teori 

kedalam praktik keperawatan 

secara optimal. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Mengadakan penelitian lebih 

lanjut tentang pengalaman 

praktik klinik terhadap 

motivasi mahasiswa 

melanjutkan pendidikan 

profesi Ners. 

b. Dapat melakukan uji 

validitas dan reabilitas ulang 

terhadap kuisoner yang 

diadopsi dari penelitian 

sebelumnya. 

c. Untuk peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan metode 

kualitatif dalam melakukan 

penelitian selanjutnya.  
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