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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

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.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 adanya peserta didik, tujuan, materi untuk 

mencapai tujuan,  fasilitas dan prosedur serta alat atau media pembelajaran yang  

harus dipersiapkan (Dermawan, 2013). 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan  lingkungan atau stimulus. Aliran 

kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari Darsono ( dalam Hamdani, 2011:23). Adapun humanistik mendeskripsikan 

pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan 



pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minta dan kemampuannya Sugandi 

(dalam Hamdani, 2011:23). 

Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan saintifik setelah 

siswa berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa dan informasi dari sekitarnya.Pada 

dasarnya, semua siswa memiliki gagasan atau pengetahuan awal yang sudah terbangun 

dalam wujud skemata.Dari pengetahuan awal dan pengalaman yang ada, siswa 

menggunakan informasi yang berasal dari lingkungannya dalam rangka 

mengkostruksi interpretasi pribadi serta makna-maknanya.Makna dibangun ketika 

guru memberikan permasalahan yang relevan dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang sudah ada sebelumnya, memberikan kesempatan kepada siswa menemukan dan 

menerapkan idenya sendiri.Untuk membangun makna tersebut, proses belajar 

mengajar berpusat pada siswa (Hamdani, 2011). 

2.1.3 Teori Pembelajaran 

Teori belajar setelah abad 20 dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teori perilaku 

dan teori kognitif.Teori belajar perilaku menyatakan bahwa pembelajaran diartikan 

sebagai proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan respon (Suprijono, 

2013). Pembelajaran merupakan proses pembiasaan. Hasil pembelajaran yang 

diharapkan adalah perubahan perilaku berupa kebiasaan.Menurut pandangan 

behaviorisme, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dapat dilihat secara 

langsung.Behaviorisme menekankan arti penting bagaimana mahasiswa membuat 

hubungan antara pengalaman dengan perilaku.Teori ini kemudian dikembangkan lagi 

menjadi teori belajar sosial.Pandangan belajar sosial menyatakan bahwa fungsi 

psikologi dijelaskan oleh interaksi kontinu dan timbale balik antara determinan 

pribadi dan determinan lingkungan (Dahar, 2011). 



Teori belajar kognitif menyatakan bahwa perilaku yang tidak dapat diamati 

pun dapat dipelajari secara ilmiah.Dalam perspektif teori belajar kognitif, belajar 

merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral (Suprijono, 2013). Belajar 

adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat dan menggunakan 

pengetahuan. Belajar menurut teori ini adalah perseptual, dengan kata lain tingkah 

laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang 

berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar adalah aktivitas yang melibatkan 

proses berfikir yang sangat kompleks.Pengembangan lebih lanjut dari teori ini adalah 

teori konstruktivisme(Suprijono, 2013). 

Pengetahuan menurut konstruktivisme bersifat subjektif, bukan objektif. 

Pengetahuan itu dibangun bukan dipersepsikan secara langsung oleh panca indra. 

Semua pengetahuan terbentuk di dalam otak manusia, dan seseorang melalui proses 

berfikirnya membangun apa yang ia ketahui berdasarkan pengalamannya sendiri. 

Karena pikiran didasarkan pada pengalaman pribadi seseorang, maka itulah sebabnya 

pengetahuan bersifat subjektif.Konstruktivisme juga memberikan kerangka pemikiran 

belajar sebagai proses sosial atau belajar kolaboratif dan kooperatif(Suprijono, 2013). 

Belajar merupakan hubungan timbal balik dan fungsional antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok.Kata kunci 

dari belajar kolaboratif dan kooperatif adalah purposeful talk, yaitu percakapan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menelaah, mengelaborasi, 

mengakses dan membangun pengetahuannya di dalam konteks sosial.Dengan 

demikian peserta didik belajar tidak hanya mengonstruksikan makna dan 

mengembangkan pikiran, namun juga memperdalam proses pemaknaan tersebut 

melalui pengekspresian ide-ide.  



Kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi dilakukan oleh dua orang pelaku 

yaitu dosen dan mahasiswa.Seorang pendidik dapat memilih model pembelajaran 

yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya.Model Pembelajaran 

Kooperatif didasari oleh teori konstruktivisme.Dalam model pembelajaran 

kooperatif, dosen lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan 

penghubung kearah pemahaman yang lebih tinggi. Pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang 

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen (Rusman, 2012). Pada model ini 

peserta didik memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri 

dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang banyak 

digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli pendidikan 

(Rusman, 2012).Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman dan pengembangan 

keterampilan sosial (Suprijono, 2013). 

Untuk mencapai hasil yang maksimal Roger dan Johnson (Suprijono, 2013) 

menyatakan ada lima unsur yang harus dipenuhi dalam pembelajaran kooperatif, 

yaitu:  

a) Saling ketergantungan positif, pada unsur ini kelompok bertanggung jawab 

mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok dan menjamin semua 

anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan 

tersebut. Keberhasilan kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing 

anggota kelompok.  



b) Tanggung jawab perseorangan. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah 

membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat. Setelah 

belajar secara berkelompok, setiap anggota kelompok harus mampu 

mengerjakan tugas yang tadinya diberikan kepada kelompok secara individual. 

Setiap anggota kelompok harus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 

harus dikerjakan dalam kelompoknya.  

c) Interaksi tatap muka, unsur ini akan mempengaruhi tercapainya saling 

ketergantungan positif. Ciri interaksi promotif adalah: adanya saling 

membantu secara efektif dan efisien, saling member informasi, memproses 

informasi secara bersama, saling membantu dalam merumuskan dan 

mengembangkan argumentasi serta adanya saling memotivasi. Selain interaksi 

dengan sesama anggota kelompok, setiap kelompok juga dapat berinteraksi 

dengan anggota kelompok yang lain.  

d) Partisipasi dan komunikasi. Untuk dapat berkoordinasi dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran, setiap anggota kelompok harus saling mengenal dan 

mempercayai, mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling 

menerima dan saling mendukung serta mampu menyelesaikan konflik dengan 

baik. Setiap anggota kelompok akan berlatih untuk dapat berpartisipasi dan 

berkomunikasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

e) Penilaian kelompok. Pada unsur ini kelompok dan anggota kelompok akan 

dinilai. Setiap kelompok juga harus diberikan waktu khusus untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.  

 



Teori pembelajaran Yang cocok digunakan dalam pembelajaran laboratorium 

OSCE adalah teori pembelajaran konstruktivisme dimana Teori konstruktivisme 

memahami belajar sebagai proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh 

pembelajar itu sendiri. Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu 

proses pembentukan pengetahuan. Teori konstruktivisme juga merupakan suatu 

kegiatan dimana memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuan. Guru 

adalah sebagai educator (pendidik), leader (pemimpin), fasilitator, motivator, 

administrator dan evaluator yang membimbing dan membantu siswa dalam 

menemukan pengetahuannya sendiri secara utuh dan menyeluruh (Jamal, 2010). 

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme 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. 

2.1.4 Hasil belajar 

Sudijono (2012) mengungkapkan hasil belajar merupakan sebuah tindakan 

evaluasi yang dapat mengungkap aspek proses berpikir (cognitive domain) juga dapat 

mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (affective domain) 

dan aspek keterampilan (psychomotor domain) yang melekat pada diri setiap individu 

peserta didik.  

Menurut Suprijono (2012), hasil belajar adalah pola-polaperbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap,apresiasi dan keterampilan. Selanjutnya 

Supratiknya (2012 ) mengemukakan bahwa hasil belajar yang menjadiobjek penilaian 

kelas berupa kemampuan-kemampuan baruyang diperoleh siswa setelah mereka 

mengikuti prosesbelajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu. Dalamsistem 

pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikanmengacu pada klasifikasi hasil belajar 



dari Bloom yang secara garis besar yaitu aspek kognitif, aspek afektif danaspek 

psikomotor.Oleh sebab itu, 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. 

 

2.2 Laboratorium 

2.2.1 Pengertian Laboratorium 

Laboratorium adalah ruangan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk 

melakukan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium dibangun berdasarkan kesadaran 

penuh bahwa pembelajaran dilaboratorium  mempunyai posisi penting dalam 

pendidikan karena mencakup tiga ranah sekaligus yaitu kognitif, afeksi, dan 

psikomotor (Musiana et al, 2011).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 .Laboratorium adalah tempat sekelompok 

orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian (riset), pengamatan, 

pelatihan dan pengujan ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari 

berrbagai macam disiplin ilmu. Secara fisik laboratorium juga dapat merujuk kepada 

suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka (Richard, 2013). 

Selain itu, menurut Pusdiknakes(2009), Pengalaman belajar praktik di 

laboratorium yang lebih menekankan pada penguasaan aspek keterampilan 

merupakan tahapan proses pembelajaran yang penting dalam memberikan bekal dan 

mempersiapkan mahasiswa sebelum melaksanakan praktik pada situasi 



nyata.Kelebihan sistem pembelajaran di laboratorium antara lain mahasiswa dapat 

melatih keterampilan dengan caratrial and error sampai betul-betul terampil. Untuk 

mencapai keterampilan diperlukan proses dan tahap yang panjang. 

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.  

Laboratorium harus dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana untuk 

kebutuhan percobaan. Laboratorium sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, 

percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah memiliki banyak fungsi, yaitu :  

a) Menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori 

dan praktik  

b) Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan 

siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan 

laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, 

tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi.  

c) Memberikan dan memupuk keberanian para peneliti (yang terdiri dari 

pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dosen dan seluruh praktisi keilmuan 

lainnya) untuk mencari hakikat kebenaan ilmiah dari suatu objek keilmuan 

dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial.  

d) Menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan 

alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan 



menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun 

eksperimentasi yang akan dilakukan. 

e) Memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam 

keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan 

mencari kebebaran ilmiah dengan cara penelitian, ujicoba, maupun 

eksperimentasi.  

f) Laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti 

dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat 

dalam proses kegiatan kerja di laboratorium.  

g) Laboratoriun dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan barbagai 

masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam pembelajaran, 

masalah akademik, maupun masalah yang terjadi ditengah masyarakat yamg 

membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium.  

h) Laboratorium dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, 

dosen, aktivis, peneliti dan lain-lain untuk memahami segala ilmu 

pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang 

bersifat konkret dan nyata (Richard, 2013). 

Oleh karena itu, didalam laboratorium harus dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang lengkap dan memadai sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa, khususnya mahasiswa keperawatan.  

 

 



2.3 OSCE 

2.3.1 Pengertian OSCE 

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 merupakan ujian dengan penilaian berdasarkan keterampilan 

(performa) yang diobservasi saat melakukan berbagai keterampilan klinik yang diuji 

secara objektif dan terstruktur.OSCE juga menjadi media evaluasi pengetahuan pada 

uji kompetensi dokter di Indonesia. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan 

bahwa OSCE memiliki pengaruh yang tinggi untuk terjadinya kecemasan pada 

mahasiswa yang akan melaksanakan ujian tersebut (Risma G, 2015). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa 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. 

Menurut Zabar, etal.(2013) ada 10 langkah dalam melakukan pengaturan 

seluruh kegiatan OSCE yaitu:  

a. identifikasi sarana prasarana yang tersedia,  

b. kesepakatan tentang tujuan dan batas waktu,  

c. penyusunan blueprint, 

d. pengembangan kasus dan station,  

e. pembuatan checklist penilaian, 

f. rekruitmen dan pelatihan pasien standar, 

g. rekruitmen dan pelatihan penguji, 



h. implementasi OSCE: pengaturan sesi ujian,  

i. pengaturan, analisis, pelaporan data dan hasil, 

j. pengembangan perpustakaan kasus dan organisasi OSCE.  

Dalam kegiatan OSCE, kandidat/peserta ujian berpindah dari satu station ke 

lainnya pada waktu yang telah ditentukan. Pada setiap station kandidat akan diberi 

suatu skenario klinis dan harus menunjukkan ke-mampuan keterampilan klinis 

tertentu. Pada perkembangannya, lamanya station OSCE dapat bervariasi antara 5-30 

menit, tergantung pada kompleksitas keterampilan yang akan dinilai (Harden, 2009). 

Setiap station telah dipisah untuk mengevaluasi satu bagian dari kompetensi. Kandidat 

akan dinilai performanya dalam melakukan suatu tugas pada setiap station yang 

dilaluinya. Station-station tersebut akan menilai berbagai keterampilan klinis seperti 

keterampilan komunikasi, keterampilan interpretasi data dan ada suatu keputusan 

predeterminasi pada kompetensi yang diujikan. Kandidat harus mengikuti putaran 

station-station secara lengkap. Performa dari setiap kandidat dievaluasi secara 

independen pada setiap station menggunakan checklist yang terstandar. Dengan kata 

lain setiap mahasiswa yang menjadi kandidat dalam kegiatan OSCE akan melalui tes 

yang sama, dan dinilai oleh penguji-penguji yang sama atau yang ekuivalen (Gupta et 

al, 2010).  

Kekuatan dan keuntungan dari penilaian OSCE adalah memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam melakukan 

keterampilan klinis yang spesifik. OSCE adalah format yang sangat baik untuk 

mengevaluasi berbagai macam kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan 

diagnosis dan pengobatan. Penggunaan OSCE memungkinkan untuk pengujian 

simultan tentang pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang berhubungan 

dengan kompetensi klinis dari sejumlah besar siswa (Brannick et al, 2011). Dengan 



demikian OSCE bisa menjadi suatu bahan untuk mengevaluasi kemampuan 

mahasiswa keperawatan  sehingga bisa memberikan pelayanan yang tepat berdasarkan 

diagnosa. 

OSCE dapat menguji berbagai dimensi dari kompetensi klinis, yang meliputi: 

history taking, physical examination, interpersonal and communication skills, professionalism, 

technical skills, problem solving, decision making, management and documentation (Casey et al, 

2009). OSCE merupakan bentuk ujian yang aman, karena tidak akan menimbulkan 

cedera pada pasien, sehingga tidak berisiko dan memungkinkan untuk diulang. OSCE 

juga memungkinkan terjadinya umpan balik dari pemeran pasien standar (PS) yang 

terlibat. Station OSCE dapat disesuaikan dengan tingkat keterampilan yang akan 

dinilai. Dalam kegiatan OSCE demonstrasi keterampilan kegawatdaruratan juga 

dimungkinkan untuk dilakukan. Selain yang sudah disebutkan, OSCE dapat 

digunakan untuk mengaudit proses pembelajaran yang telah dilakukan (Zayyan, 

2011). OSCE bukan tidak memiliki kelemahan. Keterbatasan jumlah station dapat 

menjadi masalah dalam mengumpulkan informasi yang reliabel terhadap suatu 

performa/kemampuan. Skenario yang disiapkan mungkin tidak bisa meniru situasi 

klinik yang sebenarnya secara ideal. OSCE merupakan metode penilaian yang paling 

mencemaskan bagi mahasiswa dibandingkan dengan tes tertulis ataupun tes persiapan 

preklinik. Tingkat kecemasan OSCE berhubungan dengan tingkat persiapan dan 

harapan akan keberhasilan dalam OSCE, tetapi tidak berkaitan dengan skor tes yang 

diperoleh (Brand et al, 2009).  

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa OSCE juga memiliki kelemahan dan 

keterbatasan. Sebagian mahasiswa yang mengikuti OSCE masih merasakan 

kecemasan, hal itu bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki saat 



melaksanakan OSCE atau bisa saja karena waktu yang diberikan kurang sehingga 

mahasiswa mengalami kecemasan. 

2.3.2 Desain OSCE   

Desain OSCE meliputi penyusunan blue print, penyusunan soal kasus/station 

dan penyusunan checklist penilaian/rating scale  

(1) Penyusunan blue print  

Elemen kunci dalam merancang suatu OSCE adalah dengan 

mengembangkan suatu blue print. Blue print merupakan suatu matrik yang 

menghubungkan suatu daftar deskripsi singkat dari seluruh station yang diujikan 

dengan kompetensi yang dinilai. Hal ini memastikan bahwa kompetensi individu akan 

dinilai beberapa kali dan setiap station berkontribusi terhadap kelengkapan 

keseluruhan ujian atau latihan dengan menilai beberapa kompetensi. Sebuah 

pendekatan yang terorganisir dalam penyusunan blueprint memperkuat validitas 

sebuah OSCE. Hal ini dapat mencakup tinjauan pustaka, survei kurikulum, dan 

diskusi membangun konsensus (Zabar et al, 2013).  

(2) Kasus dan station  

Panjang ujian umumnya bervariasi antara 10 dan 20 stasiun (Harden, 2009). 

Kasus pada station OSCE merupakan suatu masalah klinis, yang disusun dengan 

melibatkan serangkaian tugas tertentu yang akan dinilai. Station OSCE yang didasari 

pada kasus pasien yang nyata akan menambah validitas OSCE (Zabar et al, 2013). 

(3)  Penyusunan checklist/rating form  

Kualitas sebuah form penilaian ditentukan oleh sejauh mana penilai (baik 

pasien standar maupun penguji) dapat menggunakan form tersebut secara konsisten. 

Reliabilitasnya terlihat dari sejauh mana form penilaian tersebut akan menghasilkan 



hasil yang sama jika digunakan oleh penilai yang berbeda atau pada kesempatan yang 

berbeda, sedangkan validitas form penilaian ditentukan dari sejauh mana komponen-

komponen penilaian secara akurat mencerminkan keterampilan/kinerja yang akan 

dinilai. Kunci untuk dapat mengembangkan item-item form penilaian yang reliabel dan 

valid adalah: 

a.  identifikasi domain secara spesifik;  

b.  menuliskan item-item yang dapat dimengerti; dan 

c.   menyediakan panduan atau instruksi yang membimbing penilai dalam 

melakukan penilaian.  

Dengan menyusun blue print untuk menentukan keterampilan serta konten 

OSCE yang dinilai, dan menetapkan kontribusi setiap station terhadap tujuan yang 

akan dicapai, tahapan penyusunan form penilaian yang efektif sebenarnya sudah 

dilakukan. Dua format untuk form penilaian item-item yang biasanya digunakan yaitu 

item perilaku spesifik dan peringkat penampilan keseluruhan (global rating). Dalam 

OSCE, yang paling populer digunakan untuk menilai item perilaku spesifik adalah 

checklist karena sederhana. Checklist hanya mencatat iya atau tidak perilaku atau 

tindakan tertentu yang dilakukan dapat meningkatkan akurasi dan kehandalan 

penilaian.Global rating merujuk pada kesan umum tentang kinerja pembelajar dalam 

domain tertentu (misalnya, keterampilan komunikasi, pengetahuan medis, 

profesionalisme). Dengan kata lain, merujuk pada tingkat kepuasan penguji terhadap 

keseluruhan tindakan kandidatan (Zabar et al, 2013). 

 

 



2.3.3 Pasien Standar 

Penggunaan simulasi pasien pada kegiatan OSCE membentuk suatu bagian 

penting dari penilaian. Penilaian oleh pasien standar dapat meningkatkan proses 

standard setting. Penambahan data hasil penilaian pasien standar ke dalam penilaian 

global oleh penguji memiliki efek penting pada hasil tes individual kandidat.Pada 

standard setting metode borderline regresi, penambahan penilaian oleh simulasi 

pasien/pasien standar pada checklistpenilaian tampaknya mengarah pada peningkatan 

reliabilitas penilaian (Homer et al, 2009). Untuk membuat suatu kasus pasien yang 

nyata, pasien standar perlu memenuhi 3 aspek berikut: 

a. Pasien standar harus tahu semua detil fisik, psikologis, dan sosial yang 

terkait   dengan kasus yang akan diperagakan; 

b. Pasien standar harus mampu secara konsisten melukiskan nada 

emosional dalam jumlah yang tepat yang sesuai dengan kasus;  

c. tindakan dan respon pasien standar harus diatur dengan benar.   

Ada banyak opini tentang seberapa banyak pelatihan yang dibutuhkan oleh 

pasien standar agar dapat memerankan kasus mereka secara adekuat. Jumlah total 

waktu pelatihan tergantung pada kebutuhan kasus, biaya, dan batasan waktu. Jika 

OSCE merupakan penilaian formatif, maka 2 jam waktu pelatihan mungkin cukup, 

terutama dengan pasien standar yang memiliki pengalaman. Jika OSCE merupakan 

penilaian sumatif, pelatihan harus lebih lama dan lebih luas yaitu 10-20 jam pelatihan 

(Zabar et al, 2013). 

 

 



2.3.4 Penguji  

Keputusan penting saat merencanakan suatu OSCE salah satunya adalah 

pada perencanaan orang yang akan menjadi penilai kandidatan. Tugas sebagai penilai 

adalah tugas yang sulit karena ada begitu banyak faktor yang dapat mengganggu 

penilaian kinerja yang akurat.Penguji sebaiknya kelompok penilai yang sudah 

terlatih.Lamanya waktu pelatihan bervariasi tergantung pada orang yang menjadi 

penilai, banyaknya peringkat yang dinilai dan pengalaman OSCE yang telah mereka 

miliki, ketat tidaknya penilaian dan jumlah waktu yang tersedia secara signifikan.Tidak 

semua orang bisa terlibat dalam pengembangan ujian, sehingga penilai setidaknya 

harus memahami dasar pemikiran yang mendasari penyusunan OSCE yang 

dilaksanakan dan merasa yakin bahwa kategori tidak dipilih secara sewenang-wenang. 

Sikap dan emosi tak diragukan lagi memainkan peran sentral dalam proses penilaian. 

Penting bagi pelatih penguji untuk menyadarkan penguji tentang tugas 

mereka.Seringkali dalam banyak OSCE, penguji juga diminta untuk segera 

memberikan umpan balik.Biasanya ada keterbatasan waktu (5-10 menit) dan umpan 

balik harus singkat (Zabar, 2013). 

2.3.5 Sarana-prasarana  

Dalam suatu kegiatan yang melibatkan sejumlah besar orang seperti OSCE, 

diperlukan organisasi kegiatan yang sangat baik. Bukan hanya sarana pada station 

tertentu yang dipersiapkan, tetapi juga bentuk-bentuk dan sumber daya lain yang 

membantu organisasi OSCE secara keseluruhan. Hal yang perlu disadari adalah 

kesalahan pada saat pelaksanaan kegiatan OSCE sangat mungkin terjadi, namun 

dengan perencanaan yang baik dan sumber daya yang memadai, hal tersebut dapat 

diatasi.Hal-hal yang bisa menjadi sumber permasalahan di antaranya terkait dengan 

kehadiran, standardisasi, manajemen waktu dan manajemen emosi (Zabar, 2013). 



2.3.6 Standard setting pada OSCE  

Untuk penilaian resiko tinggi, banyak ahli psikometri dan ahli pendidikan 

medis menganjurkan absolute or criterion-referenced standard setting (yaitu, nilai yang 

mencerminkan kemampuan untuk kompeten melakukan keterampilan dan perilaku 

tertentu). Pada OSCE, jika para pakar dari fakultas mengobservasi dan memberi 

penilaian terhadap performa para kandidat, maka metode borderline group ataupun 

metode contrasting group dapat digunakan sebagai metode standard setting. Metode ini 

mudah dan sederhana dalam penerapannya. Namun, apabila para pakar tidak 

memberikan penilaian saat ujian OSCE, contohnya jika pasien standar yang 

memberikan nilai pada checklist, maka metode yang melibatkan penilaian terhadap 

item tes atau item konten seperti metode Angoff, Ebel, atau metode Hofstee dapat 

digunakan (Yudkowsky et al, 2009). 

Metode ini banyak dipilih oleh institusi karena metode regresi memberikan 

beberapa indikasi hubungan antara nilai global dan nilai checklist, juga dapat 

menunjukkan tingkat diskriminasi antara mahasiswa yang lebih lemah dan lebih kuat. 

Namun, metode ini sangat sensitif terhadap outlier dan dapat mengganggu hasil dari 

standard setting. Adapun kelompok outlier tersebut adalah :  

a)  Kandidat yang memiliki performa sangat buruk dan mendapatkan nilai 

checklist hampir nol.  

b) Kandidat yang mencapai nilai checklist yang baik tetapi gagal mengesankan 

penguji secara keseluruhan.  

c) Penguji yang memberikan nilai keseluruhan yang salah.  

BRM menggunakan semua interaksi penilaian yang nyata antara penguji dan 

kandidat (Pell, 2010). OSCE merupakan bentuk ujian yang aman dikarenakan tidak 

menimbulkan cedera pada pasien, sehingga tidak beresiko dan memungkinkan untuk 



diulang. Pasien yang digunakan pada saat ujian OSCE adalah pasien standar yaitu 

seseorang yang hadir dalam situasi klinis dengan gejala standar mirip dengan yang 

mungkin dihadapi oleh pasien yang sebenarnya. OSCE merupakan metode penilaian 

yang paling mencemaskan bagi mahasiswa kedokteran dibandingkan tes tertulis, 

MCQ (Multiple Choice Quiz), ataupun tes persiapan preklinik. Tingkat kecemasan yang 

dirasakan mahasiswa berhubungan dengan tingkat persiapan dan harapan akan 

keberhasilan dalam melaksanakan OSCE, tetapi tidak berkaitan dengan skor tes yang 

diperoleh mahasiswa. Ada berbagai faktor yang dapat membuat OSCE menjadi 

kurang reliabel seperti jumlah station yang terlalu sedikit, sampling yang buruk, 

pendangkalan tugas, checklist yang tidak sesuai, kendala waktu, kekurangan pasien 

standar, pelatih yang kurang konsisten, kelelahan mahasiswa karena OSCE yang 

panjang, dan kurang integritas dari penguji serta mahasiswa. OSCE diujikan 

menggunakan checklist. Item checklist berisikan item-item penilaian terhadap tindakan 

yang harus dilakukan dalam menanggapi informasi dalam skenario kasus (Kurniasih, 

2014). 

2.4 Mahasiswa 

2.4.1 Definisi Mahasiswa 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu 

ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk 

perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan 

universitas (Hartaji, 2012). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi. 

Menurut Sarwono (2010) Mahasiswa adalah setiap orang yang secara terdaftar 

untuk mengikuti pelajaran disebuah perguruan tinggi dengan batasan umur sekitar 18 

– 30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang 



memperolehstatusnya, karena adanya ikatan dengan suatu perguruan tinggi. Menurut 

Knopfemacher (2008) Mahasiswa adalah seseorang calon sarjana yang dalam 

keterlibatannya dengan perguruan tinggi yang didik dan diharapkan untuk menjadi 

calon-calon yang intelektual. 

  Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 

sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada 19 masa remaja akhir sampai 

masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia 

mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012). 

Perguruan tinggi dapat menjadi masa penemuan intelektual dan pertumbuhan 

kepribadian. Mahasiswa berubah saat merespon terhadap kurikulum yang 

menawarkan wawasan dan cara berpikir baru seperti; terhadap mahasiswa lain yang 

berbeda dalam soal pandangan dan nilai, terhadap kultur mahasiswa yang berbeda 

dengan kultur pada umumnya, dan terhadap anggota fakultas yang memberikan 

model baru. Pilihan perguruan tinggi dapat mewakili pengejaran 23 terhadap hasrat 

yang menggebu atau awal dari karir masa depan (Papalia et al, 2008). 

2.4.2 Faktor-faktor terkait pembelajaran OSCE pada Mahasiswa 

a) Persepsi Mahasiswa 

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan 

mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, 

termasuk sadar akan diri kita sendiri (Shaleh, 2009). 

Drever (2010) menjelaskan persepsi adalah suatu proses pengenalan 

atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Drever 

menjelaskan bahwa panca indera merupakan bagian dalam 

menyampaikan sebuah persepsi atau tanggapan terhadap orang lain agar 



persepsi dapat disampaikan lebih baik. Sedangkan Mahasiswa adalah 

seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan 

terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan 

tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan 

universitas (Hartaji, 2012). 

Jadi persepsi mahasiswa adalah pendapat atau pandangan mahasiswa 

mengenai apa yang di dapatinya dan apa yang di terimanya melalui 

penginderaan. 

b) Pengetahuan Mahasiswa 

Fitriani (2011), menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, 

yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 

Sedangkan Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses 

menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan 

pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, 

politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012). Maka 

dari itu, pengetahuan mahasiswa bisa diartikan sebagai sesuatu yang 

didapat oleh mahasiswa melalui penginderaan. 

c) Kecemasan Mahasiswa 

Chaplin (2009) dalam kamus psikologi menjelaskan kecemasan 

merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan atau kekhawatiran 

dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus 

untuk kekhawatiran tersebut. Chaplin juga menjelaskan bahwa 

kekhawatiran kronis ini pada tingkat yang ringan. Sedangkan mahasiswa 



diartikan sebagai sesorang peserta didik yang belajar pada tingkatan 

perguruan tinggi. Kecemasan mahasiswa bisa di artikan sebagai seseorang 

yang mengalami perubahan ketakutan dan kekhawatiran yang disebabkan 

oleh suatu hal yang tidak bisa dikendalikan. Pada umumnya mahasiswa 

yang berada pada tingkat kecemasan cenderung berpengaruh terhadap 

hasil pembelajaran yang di dapati.



 


