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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Wilayah Penelitian 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu 

perguruan tinggi swasta yang terletak di Jl. Ringroad Selatan kecamatan 

Kasihan, kabupaten Bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah 

satu program studi di UMY yaitu Program Studi Ilmu Keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mempunyai mahasiswa 

aktif angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 berjumlah sebanyak 468 

mahasiswa.  

Metode pembelajaran yang digunakan di PSIK FKIK UMY adalah 

Problem Based Learning (PBL), beberapa diantaranya yaitu kuliah, 

tutorial, mentoring dan praktikum skills lab. Skills lab dilakukan di mini 

hospital yang telah didesain menyerupai rumah sakit dan terdiri dari 

beberapa ruangan, diantaranya yaitu ruang keperawatan dasar, 

keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan gawat darurat, 

keperawatan medikal bedah dan neonatal care. Mahasiswa mengikuti 

praktikum skills lab pada setiap blok yang telah ditentukan dan 

kemampuan mahasiswa akan dievaluasi melalui OSCE. OSCE 

dilaksanakan pada setiap 6 minggu sekali atau akhir blok. 
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2. Karakteristik Responden 

  Tabel 3. Karakterisktik responden (N=90) 

 
 

Sumber: Data Primer (2017) 

Berdasarkan table 4. karakteristik responden rata-rata berusia 21 

tahun yaitu sebanyak 27 responden (30%), jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 27 responden (30%) dan perempuan sebanyak 63 responden 

(70%). 

3. Gambaran Mutu Pembelajaran Skill Lab dan Hasil OSCE PSIK FKIK 

UMY 

Tabel 4.Gambaran mutu pembelajaran skill lab PSIK FKIK UMY 

 
No. Mutu pembelajaran N % 

1. Baik 48 53,3 

2. Buruk 42 46,7 

 Sumber: Data Primer (2017) 

Berdasarkan tabel 5. Distribusi mutu pembelajaran yang baik 

sebanyak 48 responden (53,3%) dan yang buruk 42 responden (46,7). 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik  Frekuensi (n) Persentase (%) 

Usia 

18 tahun 

19 tahun 

20 tahun 

21 tahun 

22 tahun 

23 tahun 

 

3 

18 

16 

27 

19 

7 

 

3,3 

20 

17,8 

30 

21,1 

7,8 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

27 

63 

 

30 

70 
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Tabel 5. Gambaran hasil OSCE PSIK FKIK UMY 

 

No. Karakteristik 

Hasil OSCE 

Lulus Tidak Lulus 

N % N % 

1. Usia 

18 tahun 

19 tahun 

20 tahun 

21 tahun 

22 tahun 

23 tahun 

 

2 

9 

10 

17 

9 

5 

 

2,2 

10 

11,1 

18,9 

10 

5,6 

 

1 

9 

6 

10 

10 

2 

 

1,1 

10 

6,7 

11,1 

11,1 

2,2 

2. Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

16 

36 

 

17,8 

40 

 

11 

27 

 

12,2 

30 

Sumber: Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan tabel 6. Distribusi data demografi berupa usia 21 

tahun dengan hasil OSCE lulus sebanyak 17 responden (18,9%) dan 

jenis kelamin dengan hasil OSCE lulus yaitu sebanyak 36 responden 

(40%). 

4. Hubungan Mutu Pembelajaran dengan Hasil OSCE Mahasiswa PSIK 

FKIK UMY 

Tabel 6. Hubungan mutu pembelajaran dengan hasil OSCE 

mahasiswa PSIK FKIK UMY (N=90) 

 

Mutu Pembelajaran 

Hasil OSCE 
p 

value 
OR 

CI 95% 

Lulus Tidak lulus 
Min Max 

N % N % 

Baik 31 34,4 17 18,9 
0,162 

1,82

4 

0,78

3 

4,24

9 Buruk 21 23,3 21 23,3 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan table 7. Menunjukkan hubungan mutu pembelajaran 

dengan hasil OSCE didapatkan hasil 0,162  (p<0,05) tidak terdapat 

hubungan mutu pembelajaran skill lab dengan hasil OSCE pada 

mahasiswa PSIK FKIK UMY. 
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B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 90 

responden, peneliti menganalisis karakteristik demografi responden 

berupa usia dan jenis kelamin. Hasil penelitian terkait karakteristik 

demografi responden data usia responden menunjukkan bahwa usia 

terbanyak yaitu usia 21 tahun sebanyak 27 responden (30%). Usia 21 

tahun adalah usia dimana seseorang telah dapat menilai suatu objek 

dengan baik. Menurut Simamora (2009) usia 18-21 tahun termasuk ke 

dalam usia remaja akhir.  Pada usia ini seseorang bersikap kritis, sudah 

memiliki pendirian yang tetap, dan daya fikir yang cepat (Wasis dan 

Irianto, 2008).Yusuf (2011) mengatakan remaja akhir merupakan awal 

masa dewasa dimana emosi stabil dan pemikirannya mulai matang. 

 Dilihat dari jenis kelamin hasil penelitian memiliki responden 

perempuan sebanyak 63 responden (70%) dan laki-laki sebanyak 27 

responden (30%). Hal ini dikarenakan jumlah populasi laki-laki yang 

ada di PSIK FKIK UMY lebih sedikit dibandingkan perempuan. 

Maccoby & Jack (2011) mengatakan bahwa perempuan memiliki 

kemampuan verbal lebih tinggi daripada laki-laki, sedangkan laki-laki 

lebih unggul dalam kemampuan visual dibandingkan perempuan. Laki-

laki lebih unggul dalam penalaran, sedangkan perempuan lebih unggul 

dalam ketepatan (Krutetski dalam Nafi’an, 2013). Penelitian Yuniarti 

(2014) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap dan gender 
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terhadap prestasi belajar pada siswa membuktikan bahwa  perempuan 

memiliki kecenderungan sikap yang lebih tinggi terhadap 

pembelajaran daripada laki-laki.  

2. Gambaran mutu pembelajaran skill lab PSIK FKIK UMY 

 Berdasarkan tabel 5.dapat dilihat bahwa mutu pembelajaran 

baik yaitu sebanyak 58 responden (53,3%). Responden memiliki 

persepsi tentang mutu pembelajaran baik dikarenakan mutu 

pembelajaran di PSIK FKIK sudah sesuai dengan standar. Hal tersebut 

dinilai dari empat aspek yaitu meliputi pembelajaran skills 

laboratorium, daya tanggap pembelajaran, ketepatan waktu 

pembelajaran, empati pengajar, dan fasilitas di laboratorium. 

 Pembelajaran skills laboratorium merupakan metode latihan 

keterampilan klinis dengan menggunakan model atau simulasi yang 

menjadi sarana yang sangat penting untuk menumbuhkan keterampilan 

lebih awal pada mahasiswa. Menurut Sulistyaningsih (2016) dalam 

penelitiannya mengungkapkan metode pembelajaran yang sering 

digunakan adalah demonstrasi, simulasi dan role play. Dalam 

pembelajaran terdapat aspek yaitu kurikulum buku panduan, proses, 

isi, peran instruktur, motivasi mahasiswa, serta lingkungan. Skills Lab 

sangatlah penting bagi mahasiswa keperawatan dengan adanya 

pembelajaran Skills Lab  mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya 

diri saat penanganan pasien karena mahasiswa telah melatih 
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keterampilannya meliputi keterampilan afektif, kognitif, dan 

psikomotor. 

 Daya tanggap pembelajaran adalah kecepatan instruktur  dan 

pengelola laboratorium dalam mempersiapkan keberlangsungan 

metode pembelajaran Skills Lab, menangani keluhan atau kekurangan 

selama proses pembelajaran (Wahyuningsih, 2017). Daya tanggap 

pembelajaran merupakan cara instruktur memberikan penjelasan 

materi yang sulit dipahami oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran 

dengan segera (Maulidta, 2017). Penelitian yang dilakukan 

Wahyuningsih (2017) membuktikan hubungan daya tanggap dengan 

nilai Skills Lab dengan nilai korelasi sebesar 0,236 yang menunjukkan 

bahwa mahasiswa dengan persepsi daya tanggap yang baik mampu 

mempengaruhi hasil akhir pembelajaran yang mana tinggi rendahnya 

persepsi daya tanggap pembelajaran memberikan pengaruh terhadap 

keinginan dan kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu selama 

proses pembelajaran sehingga akan mempengaruhi hasil belajar. 

 Ketepatan waktu pembelajaran adalah kemampuan pengelola 

laboratorium untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan sesuai 

jadwal dan kebutuhan praktek mahasiswa (Rangkuti,  2006). Penelitian 

yang dilakukan Wahyuningsih (2017) membuktikan adanya hubungan 

antara dimensi ketepatan waktu dengan nilai Skills Lab dengan nilai 

korelasi sebesar 0,200 yang menunjukan bahwa responden dengan 
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persepsi terhadap kepastian baik memiliki kecenderungan memiliki 

prestasi belajar yang tinggi. 

 Empati pengajar adalah komunikasi yang baik dan perhatian 

dari instruktur kepada mahasiswa yang memudahkan dalam  proses 

pembelajaran (Winarsih, 2007). Penelitian yang dilakukan 

Wahyuningsih (2017) membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara empati dengan hasil skills lab dengan nilai korelasi  

sebesar 0,171 yang menunjukan bahwa mahasiswa yang memiliki 

persepsi empati tidak baik ataupun baik tidak mempengaruhi prestasi 

belajar mahasiswa. 

 Fasilitas laboratorium  adalah sarana atau peralatan yang 

dimiliki oleh pengelola lab yang dapat menunjang proses pembelajaran 

sills lab (Sri Winarsih, 2017). 

3. Hasil OSCE 

 Berdasarkan tabel 5. Distribusi frekuensi hasil OSCE 

dikategorikan berdasarkan usia dan jenis kelamin kelulusan nilai 

OSCE sejumlah 52 responden (58%). Mahasiswa yang lulus dalam 

ujian OSCE lebih dominan dalam penelitian ini namun tidak 

signifikan. Hal tersebut dapat dikarenakan rencana pembelajaran yang 

baik  dan strategi yang diterapkan dalam pelaksaan OSCE dapat 

diterima dengan baik oleh mahasiswa yaitu dilaksanakan OSCE setiap 

6 minggu sekali atau ujian dilakukan diakhir blok. OSCE yang 

dilakukan disetiap akhir blok akan memudahkan mahasiswa untuk 
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mengingat materi yang telah diajarkan dibandingkan jika ujian OSCE 

dilakukan pada akhir semester. Skills yang diujikan juga akan lebih 

sedikit dan akan memudahkan mahasiswa untuk mempelajarinya. 

 Berdasarkan tabel 5 dijelaskan bahwa mahasiswa yang lulus 

ujian OSCE didominasi oleh mahasiswa yang berusia 21 tahun yaitu 

sebanyak 17 mahasiswa (19%). Hal tersebut dikarenakan pada usia ini 

seseorang akan mendekati dewasa. Menurut Simamora (2009) usia 18-

21 tahun termasuk ke dalam usia remaja akhir.  Pada usia ini seseorang 

bersikap kritis, sudah memiliki pendirian yang tetap, dan daya fikir 

yang cepat (Wasis dan Irianto, 2008). Yusuf (2011) juga mengatakan 

bahwa usia 21 tahun adalah remaja akhir dan merupakan awal masa 

dewasa dimana emosi stabil dan pemikirannya mulai matang. 

 Hasil OSCE yang disajikan dalam tabel 5 juga menunjukan 

bahwa jenis kelamin perempuan mendominasi kelulusan hasil OSCE 

yaitu sebanyak 36 mahasiswa (40%). Hal tersebut dikarenakan 

populasi yang ada di PSIK FKIK UMY memang didominasin oleh 

perempuan. Alasan lain yang menyebabkan wanita lebih dominan 

dalam kelulusan OSCE adalah perempuan biasanya lebih telaten dalam 

mengerjakan sesuatu. Menurut Maccoby & Jack (2011) mengatakan 

bahwa perempuan memiliki kemampuan verbal lebih tinggi daripada 

laki-laki, sedangkan laki-laki lebih unggul dalam kemampuan visual 

dibandingkan perempuan. Laki-laki lebih unggul dalam penalaran, 

sedangkan perempuan lebih unggul dalam ketepatan (Krutetski dalam 
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Nafi’an, 2013). Hal tersebut menjadi alasan kuatb mengapa perempuan 

dapat unggul dalam kelulusan hasil OSCE. 

4. Hubungan mutu pembelajaran dengan hasil OSCE mahasiswa PSIK 

FKIK UMY. 

 Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa mutu 

pembelajaran tidak memiliki hubungan dengan hasil 

OSCE.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 
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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 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 
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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 sebagai hasil dari apa 

nyang 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 
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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 

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). 
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 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. 


