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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam konteks pendidikan, belajar atau pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

interaksi yang mampu meningkatkan ilmu dan daya ingat siswa maupun mahasiswa 

itu sendiri. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dimana saja dan 

kapan saja . Pembelajaran tidak hanya didapat melalui buku dan internet tetapi bisa 

juga didapat melalui pengajaran yang formal misalnya di sekolah ataupun di 

Perguruan Tinggi. Adapun teori yang berkaitan dengan proses pembelajaran misalnya 

teori belajar konstruktivisme. Hal yang sama dikemukakan oleh Joyce, et al. (2011) 

bahwa laboratorium sebagai tempat proses pembelajaran menunjukkan bahwa 

membangun kemampuan bekerja ilmiah mahasiswa dapat dilakukan dengan 

pembelajaran berbasis konstruktivis. Teori konstruktivisme memahami belajar sebagai 

proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh pembelajar itu sendiri.  

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivitisme adalah teori 

yang menjelaskan tentang bagaimana peserta didik menyelesaikan masalah belajar 

dengan dibimbing oleh orang dewasa seperti pengajar atau teman yang lebih mampu 

dalam memberikan arahan dan masukan yang signifikan. 

Pembelajaran merupakan akumulasi dari mengajar dan konsep belajar, yang 

ditekankan pada  aktifitas subjek didik.Konsep tersebut dipandang sebagai suatu 

sistem yang penting.Sistem belajarmemilikibeberapakomponen seperti adanyapeserta 

didik, tujuan, materi untuk mencapai tujuan,  fasilitas dan prosedur serta alat atau 

media pembelajaran yang  harus dipersiapkan (Dermawan, 2013). Oleh karena itu,  

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang diberikan oleh pengajar atau
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 dosen  untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan menggunakan fasilitas 

dan assessment  atau penilaian yang tepat sehingga dapat mempengaruhi hasil 

pembelajaran mahasiswa itu sendiri.  

Hasil pembelajaran adalah nilai yang diperoleh mahasiswa dari proses 

pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Untuk miencapai hasil (nilai) 

pembelajaran yang maksimal, pengajar (dosen) diharapkan mampu menggunakan 

fasilitas yang sesuai serta assesment yang tepat.  

 Sama halnya dengan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dialami 

oleh mahasiswa keperawatan UMM. Agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang 

maksimal, mahasiswa keperawatan UMM membutuhkan fasilitas misalnya 

laboratorium. Laboratorium adalah fasilitas atau tempat yang disediakan oleh institusi 

atau kampus kepada mahasiswa sebagai tempat pembelajaran praktikum. Dalam 

keperawatan, laboratorium biasanya digunakan oleh mahasiswa keperawatan untuk 

pembelajaran Skill Lab. Dalam pembelajaran Skill Lab, biasanya pengajar 

memberikan suatu Skill kepada mahasiswa keperawatan dalam beberapa kali 

pertemuan sampai pada akhirnya dilakukan ujian praktik yang biasa dikenal dengan 

OSCE. OSCE (Objective Structured Clinical Examination) merupakan metode yang  

digunakan dalam akhir pembelajaran skill lab untuk mengetahui keberhasilan 

mahasiswa dalam mempelajari suatu Skill yang telah diberikan oleh dosen. 

Seperti yang dipahami,OSCE memiliki manfaat yang baik bagi mahasiswa 

keperawatan untuk  meningkatkan kemampuan dan pemahaman yang lebih dalam 

mengenai suatu skill. Menurut Fidment S (2012), OSCE membuat stres peserta uji. 

Kecemasan yang timbul ketika menghadapi ujian akan mempengaruhi performa 

mahasiswa yaitu mereka dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah performanya 
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akan lebih baik dibanding mereka yang mengalami kecemasan sedang dan tinggi. 

Penelitian lain menemukan bahwa mahasiswa yang mengalami kecemasan sedang 

mampu menampilkan performa yang lebih baik dalam ujian ( Colbert et al, 2013). 

Disisi lain berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman penulis, 

laboratorium OSCE juga memiliki kelemahan atau keterbatasan yakni dimana masih 

ada mahasiswa yang kurang memahami bahkan tidak mampu menerapkan teori yang 

telah dipelajari di kelas dengan kenyataan yang dialami pada saat melakukan OSCE. 

Salah satu contohnya, masih banyak mahasiswa yang cemas pada saat akan 

melakukan OSCE dan hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran 

laboratorium OSCE pada mahasiswa keperawatan UMM.  

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan “ 

Identifikasi Hasil Pembelajaran Laboratorium OSCE pada Mahasiswa Keperawatan UMM “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikaji sebelumnya maka dirumuskan masalah 

“bagaimanakah identifikasi hasil pembelajaranlaboratorium OSCE pada mahasiswa 

keperawatan UMM?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk Mengidentifikasi Hasil Pembelajaran Laboratorium OSCE pada 

Mahasiswa Keperawatan UMM.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Nilai-nilai  mahasiswa keperawatan angkatan 2016 mengenai 

Pembelajaran Laboratorium OSCEMata Kuliah BLOK KMB 1 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang Hasil Pembelajaran Laboratorium OSCE pada Mahasiswa Keperawatan 

UMM. 

 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui Hasil 

Pembelajaran Laboratorium OSCE pada Mahasiswa Keperawatan UMM. 

 

1.4.3 Bagi Bidang Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pada 

bidang keperawatan serta memberikan informasi untuk menambah wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan Pengetahuan 

MahasiswaUMMTentangHasil Pembelajaran Laboratorium OSCE pada Mahasiswa 

Keperawatan UMM. 

 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan masukan untuk pengembangan 

teori bidangkeperawatan manajemen dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus 

mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan didalam perkuliahan dan semoga 

penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Fauzi (2018) tentang Hubungan Mutu 

Pembelajaran Skill Lab dengan Hasil OSCE (OBJECTIVE STRUCTURAL 

CLINICAL EXAMINATION) pada Mahasiswa PSIK FKIK UMY. Penelitian 

ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  mutu  pembelajaran  skill  lab 

dengan  hasil  OSCE  pada  mahasiswa  Program  Studi  Ilmu  Keperawatan  

Fakultas  Kedokteran  dan  Ilmu  Kesehatan  Universitas  Muhammadiyah 

Yogyakarta. 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. Dari hasil penelitian tidak  

terdapat hubungan antara mutu pembelajaran skill lab dengan hasil OSCE 

dengan nilai p sebesar 0,66. 

2. Menurut Dinda Putri Amir, et al. (2016), tentang Hubungan Tingkat Kecemasan 

dalam Menghadapi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) dengan 

Kelulusan OSCE pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan hubungan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi OSCE dengan kelulusan OSCE pada mahasiwa FK Unand. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan sampel sebanyak 34 

orang. Data diperoleh melalui wawancara kepada peserta OSCE 

menggunakan kuesioner Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A) dan Bagian 

Akademik FK Unand yang selanjutnya dianalisis melalui uji korelasi Gamma 

dan Somers’d. Hasil penelitian ini didapatkan nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar -0,106 dan nilai signifikansi p>0,05. Berdasarkan hasil penelitian 
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dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 

tingkat kecemasan dalam menghadapi OSCE dengan kelulusan OSCE pada 

mahasiswa FK Unand. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Triyani,et al. (2014) tentang Dampak OSCE 

terhadap Pembelajaran dan Efek Katalik OSCE pada Mahasiswa tahun ke I, II, dan 

III Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dampak OSCE terhadap pembelajaran dan efek katalitik OSCE pada 

mahasiswa tahun ke I, II dan III FK UGM. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, 

pengumpulan data dengan Focus Group Discussion. Jumlah partisipan 25 orang 

terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok mahasiswa tahun ke I, II dan III. 

Sampel ditetapkan dengan cara purposive sampling. Data dikumpulkan setelah 

mahasiswa mengikuti OSCE. Analisis menggunakan bantuan Atlasti versi 6, 

intercodingdilakukan bersama seorang ahli pendidikan kedokteran dan 

kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Dampak OSCE terhadap pembelajaran dipengaruhi oleh penyelenggaraan 

OSCE serta karakteristik mahasiswa. Efek katalitik OSCE yang positif pada 

mahasiswa membutuhkan OSCE yang terstandar. Penelitian ini perlu 

dilanjutkan dengan metode yang lain misalnya dengan survey, cross sectional 

atau mixed method.
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