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ABSTRACT 

 

Background: Learning outcomes achieved by learners are influenced by the existing 

learning activities in the classroom or in the laboratory clinics (skills lab). Laboratory 

learning process or lab skills must meet the established quality standards, if skill lab 

activities are not in accordance with curriculum standards it will affect the learning 

outcomes and not achievement of some learning objectives.  

 

Purpose: This study aims to know the relationship of learning quality of lab skill with OSCE 

result on Nursing Program students of Faculty of Medicine and Health Sciences 

Muhammadiyah University of Yogyakarta.  

 

Research method: This research type is non experiment research with quantitative method 

and using descriptive correlational design. The approach used is cross sectional approach. 

Respondents in this study amounted to 90 people using quota sampling technique. Data 

analysis using chi square.  

 

Result of research: There is no correlation between learning quality of lab skill with OSCE 

result with p value 0,66.  

 

Conclusion: There is no correlation between learning quality of lab skill with OSCE result 

due to other factors. 
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INTISARI 

 

Latar belakang: Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dipengaruhi oleh aktifitas 

pembelajaran yang ada dikelas maupun di klinik laboratorium (skills lab). Proses 

pembelajaran laboratorium atau skill lab harus memenuhi standar mutu yang sudah 

ditetapkan, jika kegiatan skill lab tidak sesuai dengan standar kurikulum maka akan 

berpengaruh terhadap hasil belajarnya dan tidak tercapainya beberapa tujuan pembelajaran. 

 

 Tujuan : Penelitian ini bertujuan untu mengetahui hubungan mutu pembelajaran skill lab 

dengan hasil OSCE pada mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

 

Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimen dengan metode 

kuantitatif dan menggunakan desain deskriptif korelasional. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan cross sectional. Responden dalam penelitian ini berjumlah 90 orang 

dengan menggunakan tehnik kuota sampling. Analisis data menggunakan chi square. 

  

Hasil penelitian: Tidak terdapat hubungan antara mutu pembelajaran skill lab dengan hasil 

OSCE dengan nilai p sebesar 0,66.  

 

Kesimpulan : Tidak adanya hubungan antara mutu pembelajaran skill lab dengan hasil 

OSCE dikarenakan adanya faktor lain.  

 

Kata Kunci: mutu pembelajaran, hasil OSCE 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan 

akumulasi dari mengajar dan konsep 

belajar, yang ditekankan pada aktifitas 

subjek didik.Konsep tersebut dipandang 

sebagai suatu sistem yang penting.Sistem 

belajar memiliki beberapa komponen 

seperti  adanyapeserta didik, tujuan, materi 

untuk mencapai tujuan, fasilitas dan 

prosedur serta alat atau media 

pembelajaran yang harus dipersiapkan 

(Dermawan, 2013). Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK UMY) 

telah menggunakan beberapa metode 

pembelajaran sejak berdiri tahun 1993. 

Metode-metode tersebut antara lain tahun 

1993/1994 hingga 1999/2000 

melaksanakan kurikulum pendidikan 

dengan metode pembelajaran konvensional 

berupa teacher centered, dan mulai tahun 

ajaran 2000/2001 melakukan inovasi 

kurikulum yaitu adanya penambahan 

ilustrasi atau diskusi kasus klinik, baik di 

dalam perkuliahan maupun praktikum. 

Jurusan Program Studi ilmu keperawatan 

pada tahun akademik 2004/2005 

mengimplementasikan metode Problem 

Based Learning (PBL) secara penuh dalam 

kurikulumnya (Dhani, 2013). Salah satu 

metode pembelajaran yang digunakan di 

PSIK FKIK UMY adalah Problem Based 

Learning (PBL), beberapa diantanya yaitu 

kuliah, tutorial, mentoring dan praktikum 

skills lab (Panduan Akademik 2013/2014). 

Problem Based Learning 

merupakan metode pembelajaran dengan 

menggunakan problem atau masalah 

kesehatan dari pasien sebagai konteks 

utama bagi mahasiswa untuk memperoleh 

dasar-dasar dan pengetahuan klinis tentang 

ilmu kesehatan (Albanese, 2010).Metode 

PBL dengan kriteria SPICES (Student 

Centred, Problem Based, Integrated, 

Community Oriented, Elective dan 

Systematic), bertujuan menyiapkan 

mahasiswa sebagai life long learner atau 

pembelajar sepanjang hayat sehingga di 

masa mendatang perawat terlatih dalam 

mengambil langkah-langkah menghadapi 
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permasalahan dan pemecahannya (Dhani, 

2013) 

. Keterampilan klinis diajarkan dalam 

pembelajaran Skill lab, yang merupakan 

sebuah pelatihan skill keperawatan yang 

bertujuan agar mahasiswa keperawatan 

berkompeten dan terampil dalam tindakan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan 

pasien (Panduan Akademik PSIK 

2013/2014).Skill lab merupakan sarana 

mahasiswa untuk melatih keterampilan 

(skill)klinis keperawatan, hal tersebut yang 

membuat skill lab memiliki peranan yang 

besar dalam melatih keterampilan klinis 

mahasiswa keperawatan dalam mencapai 

standar kompetensi selama jejang 

pendidikan Strata 1 (S1). Skill lab juga 

berperan penting untuk mempersiapkan 

mahasiswa keperawatan sebelum 

memasuki pendidikan profesi dengan 

berlatih keterampilan klinis baik 

keterampilan berkomunikasi, pemeriksaan 

fisik, ataupun tindakan medis (Panggabean 

& Natasya, 2016) Praktikum skill lab akan 

diujikan atau dievaluasi hasil belajarnya 

setelah praktikum skill lab selesai 

(Syarifah, 2013). Batas standar kelulusan 

(cut of score) sudah ditentukan, jika 

peserta didik dapat melewati batas standar 

nilai standar kelulusan, maka peserta didik 

dikatakan sudah berkompeten,  Sedangkan 

yang tidak bisa melewati batas standar 

kelulusan, maka peserta didik dianggap 

gagal atau tidak berkompeten (Ghofur, 

2014). Evaluasi yang dilakukan di 

keperawatan UMY adalah dengan 

menggunakan OSCE (Objective Structured 

Clinical Examination). 

OSCE berfungsi untuk menilai 

kompetensi dan keterampilan klinis 

mahasiswa secara objektif dan terstruktur. 

Objektif yang dimaksud adalah setiap 

mahasiswa yang diujiakan dinilai dengan 

alat uji berupa daftar tilik atau check list 

yang sama, dengan kriteria kinerja yang 

terukur. Terstruktur maksudnya adalah 

bahwa sekumpulan mahasiswa diuji 

dengan jenis tugas yang sama, dalam 

alokasi waktu ujian yang sama (Andrianie 

et al, 2013). 
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Hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik dipengaruhi oleh aktifitas 

pembelajaran yang ada dikelas maupun di 

klinik laboratorium (skills lab).Kegiatan 

praktek di laboratorium dapat membantu 

peserta didik untuk memahami konsep dan 

teori yang diberikan didalam kelas. Proses 

pembelajaran laboratorium atau skill lab 

harus memenuhi standar mutu yang sudah 

ditetapkan, jika kegiatan skill lab tidak 

sesuai dengan standar kurikulum maka 

akan berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya dan tidak tercapainya beberapa 

tujuan pembelajaran (Meillani, 2015). 

Berdasar pada uraian diatas dan  karena 

penelitian terkaitmutu pembelajaran skills 

lab dengan hasil OSCEbelum pernah 

dilakukan di program studi ilmu 

keperawatan fakultas kedokteran dan ilmu 

kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (PSIK FKIK UMY), maka 

peneliti berniat ingin melakukan penelitian 

terkait mutu pembelajaran skilllab dengan 

hasil OSCE pada mahasiswa PSIK FKIK 

UMY. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif korelasional dengan pendekatan 

yang digunakan adalah dengan pendekatan 

cross sectional, dimana variable 

independen dan dependen akan diukur 

dalam satu waktu (Sulistyaningsih, 2011). 

Populasi pada penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif PSIK FKIK UMY yang 

terdiri dari angkatan 2013, 2014, 2015, dan 

2016. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 90 orang responden dengan 

menggunakan tehnik kuota sampling. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Agustus – Oktober 2017. 

Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah mutu  pembelajaran 

skill lab. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adah hasil OSCE. 

HASIL PENELITIAN 

Analisis bivariate dilakukan dengan uji 

Chi Square dengan hasil: 
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Tabel 7. Hubungan mutu pembelajaran 

dengan hasil OSCE mahasiswa PSIK 

FKIK UMY (N=90) 

 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan table 7. Menunjukkan bahwa 

hubungan mutu pembelajaran dengan hasil 

OSCE didapatkan hasil  dengan  P 

menunjukkan 0,066  (p<0,05) yang berarti 

tidak terdapat hubungan mutu 

pembelajaran skill lab dengan hasil OSCE 

pada mahasiswa PSIK FKIK UMY dan 

didapatkan juga nilai OR sebesar1,824. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan table 7. menunjukkan 

hubungan mutu pembelajaran dengan hasil 

OSCE didapatkan hasil 0,066  (p<0,05) 

tidak terdapat hubungan mutu 

pembelajaran skill lab dengan hasil OSCE 

pada mahasiswa PSIK FKIK UMY. 

Tidak adanya hubungan antara 

mutu pembelajaran dengan hasil OSCE 

dikarenakan mutu pembelajaran tersebut 

adalah sesuatu fasilitas yang dimliki atau 

diberikan oleh kampus dan dari pihak 

kampus tidak memiliki jaminan apakah 

pembelajaran diberikan dapat diterima 

dengan baik oleh mahasiswa, karena setiap 

mahasiswa memiliki pemahaman yang 

berbeda terkait apa yang diberikan oleh 

fasilitator. 

Tidak adanya hubungan antara 

mutu pembelajaran dengan hasil OSCE 

adalah dikarenakan adanya banyak faktor-

faktor lain yang mempengaruhi hasil 

OSCE. Menurut Iskandar (2017) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

OSCE yaitu sikap, skills non klinis, 

kemampuan psikomotor, pengetahuan dan 

penerapan pengetahuan, 

lingkungan,keadaan emosional, keadaan 

fisik dan karakter kepribadian. Faktor 

pengetahuan dan penerapan pengetahuan 

merupakan faktor yang dominan 

mempengaruhi hasil OSCE. 

Faktor sikap yang dimaksud dalam 

mempengaruhi hasil OSCE yaitu ketika 

mahasiswa bersikap negatif maka akan 
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mempengaruhi maksimalnya daya tanggap 

yang akan didapat dari hasil pembelajaran 

(Yuniarti, 2014). Sikap bukanlah suatu 

tindakan tetapi sikap adalah predisposisi 

atau factor yang mempengaruhi tindakan 

ataupun prilaku (Mubarak et al, 2011). 

Mahasiswa yang telah menguasai materi 

pembelajaran akan menumbuhkan sikap 

yang positif yang akan menghilangkan 

segala stressor yang dapat menganggunya 

secara baik, hal tersebut akan membuat 

mahasiswa mendapatkan hasil yang 

memuaskan (Rizki,2013). Sikap 

mahasiswa ketika akan menghadapi OSCE 

sangat mempengaruhi bagaimana 

mahasiswa  menjalankan ujian OSCE,  

karena jika sikap kita negatif pastinya akan 

menimbulkan ketakutan pada diri 

mahasiswa sebelum masuk ke ruangan 

OSCE dan bertemu dengan penguji dan 

hal tersebut akan berimbas kepada ujian 

OSCE yang mahasiswa jalankan. 

Skills non-klinis dibutuhkan dalam 

keberhasilan ujian OSCE, skills non-klinis 

yang dimaksudkan ialah ketika mahasiswa 

akan melaksanakan ujian OSCE ada 

beberapa aspek non-klinis yang diujikan, 

diantaranya yaitu  bagaimana mahasiswa 

melakukan pengkajian terhadap pasien, 

menyimpulkan data yang didapatkan, 

merencanakan dan menentukan tindakan 

yang seharusnya dilakukan kepada pasien 

(Nursalam, 2011). Menurut Kusminarti 

(2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa Keterampilan mahasiswa dalam 

berkomunikasi juga menentukan 

keberhasilan mahasiswa dalam 

menjalankan OSCE, semakin baik skills 

komunikasi yang mahasiswa miliki dalam 

menghadapi ujian atau lingkungan kerja 

maka semakin baik juga mahasiswa dalam 

mengontrol ujiannya, begitu juga 

sebaliknya semakin buruk keterampilan 

mahasiswa dalam berkomunikasi atau non-

klinisnya maka semakin lemah juga 

ketrampilan dan kinerja mahasiswa saat 

ujian OSCE. 

Kemampuan psikomotor yang 

dimaksud adalah kemapuan dalam 

melakukan tindakan dengan terampil 
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sebagai hasil dari apa yang telah 

mahasiswa pelajari sebelumnya 

(Kurniawan, 2012). Ketrampilan 

procedural yang harus dimiliki setiap 

mahasiswa diantara seperti first aid and 

basic life support, intubasi, pemasangan 

dan perawatan kateter, injections, heating, 

pengurangan dislokasi dan sebagainya 

(Ware et al 2014). Adapun poin penting 

yang selalu diberikan oleh penguji saat 

menjalankan ujian OSCE hal tersebut 

biasa disebut dengan crtitical point atau 

critical action yang disesuaikan materi 

yang diujiankan.Critical point sangatlah 

penting karena jika mahasiswa tidak 

melakukan critical point tersebut maka 

akan mempengaruhi hasil dari ujian OSCE 

(Dhani, 2013). 

Pengetahuan dan kemampuan 

menerapkan pengetahuan factor yang 

sangat mempengaruhi hasil OSCE, hal 

tersebut diungkapkan Iskandar (2017), 

bahwa pengetahuan dan kemampuan 

menerapkan pengetahuan merupakan 

faktor yang paling tinggi mempengaruhi 

hasil ujian OSCE. Pengetahuan adalah 

suatu hasil yang didapat dari proses 

pembelajaran yang sudah dijalani 

sebelumnya (Lestari,2014). Kemampuan 

mahasiwa dalam menerapkan apa yang 

sudah didapatkan atau dalam kata lain 

mahasiswa dengan kemampuan kognitif 

yang baik sangat diperlukan dalam 

keberhasilan ujian OSCE (Ware et al, 

2014). 

Faktor lingkungan juga merupakan 

faktor lain dan alasan mengapa tidak 

adanya hubungan mutu pembelajaran 

dengan hasil OSCE, dalam hal ini 

lingkungan yang dimaksud disini 

sbenarnya sudah masuk dalam poin mutu 

pembelajaran  secara khusus, karena 

lingkungan yang dimaksud adalah tentang 

ruangan yang akan dipakai dalam ujian 

OSCE dan beberapa komponen yang 

diperlukan saaat ujian OSCE. Menurut 

Achmad et al (2011) mengatakan bahwa 

lingkungan yang baik untuk ujian OSCE 

itu adalah lingkungan dengan pencahayaan 

yang cukup baik, sirkulasi udara yang 

baik, dan tidak bising. 

Keadaan emosional juga 

merupakan faktor yang dapat 
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mempengaruhi hasil OSCE, yang 

dimaksud dengan keadaan emotional disini 

adalah rasa kecemasan atau takut saat akan 

menjalani ujian OSCE yang dipicu dari 

kurangnya persiapan dan latihan 

mahasiswa sebelum ujian yang mana hal 

itu akan mempengaruhi performa dari 

mahasiswa dalam ujian OSCE (Khan & 

Ramachandran,2012). 

Keadaaan fisik yang buruk juga 

merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil dari OSCE, karena 

jika keadaan fisik mahasiswa buruk tubuh 

yang mengalami kelelahan atau kelemahan 

fisik akan menimbulkan gejala seperti 

sering menguap, haus, rasa mengantuk dan 

susah berkiosentrasi (Faiz, 2014). 

Kosentrasi yang buruk akan berakibat 

kepada tingginya resiko kesalahan 

tindakan yang dilakukan mahasiswa saat 

menjalankan prosedur ujian OSCE. 

KESIMPULAN 

 Tidak terdapat hubungan antara 

mutu pembelajaran skill lab dengan hasil 

OSCE pada mahasiswa PSIK FKIK UMY 

dikarenakan mutu pembelajaran skill lab 

yang diberikan adalah sebuah fasilitias dari 

kampus untuk memfasilitasi pembelajaran 

mahasiswa dan hal tersebut tidak 

memberikan jaminan kepada mahasiswa 

bahwa mutu pembelajaran skill lab dapat 

mempengaruhi hasil belajar mahasiswa 

karena adanya beberapa faktor lain yang 

dapat mempengaruhi hasil OSCE yaitu 

sikap, skills non klinis, kemampuan 

psikomotor, pengetahuan dan penerapan 

 pengetahuan, lingkungan, keadaan 

emosional, keadaan fisik dan karakter 

kepribadian. 
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