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ABSTRAK 

      

Berdasarkan hasil kajian kebijakan OSCE tahun 2012 oleh HPEQ  

terhadap 36 sampel institusi D III kebidanan yang mewakili lokasi di 

Indonesia, memberikan rekomendasi adanya standarisasi ujian ketrampilan 

secara nasional untuk menjamin kompetensi lulusan terstandar secara 

nasional. Osce menjadi suatu metode yang sebagai metode yang dapat 

menilai dan mengembangkan intelektual, keterampilan serta sikap, 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan  OSCE sebagai metode evaluasi pada penilaian pencapaian 

kompetensi pada mahasiswa Prodi Kebidanan Bukittinggi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

potong lintang. Sampel diambil dari semua mahasiswa tingkat III program 

Studi Kebidanan Bukittinggi 88orang. Data diperoleh melalui pengisisan 

kuesioner untuk mengukur persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan ujian 

OSCE. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan juni-september2-15. 

Hasil analisis menunjukkan. 54.7% (47 responden) setuju dengan 

Briefing dilaksanakan tepat waktu, 76.7% (66 responden) setuju 

mekanisme dan peraturan ujian pada saat briefing disampaikan dengan 

jelas, 67.4% (58 responden) setuju ruangan briefing memadai, 68.6% (59 

responden) setuju ruangan ruangan briefing aman untuk menyimpan 

barang, 46.5% (40 responden) tidak setuju dengan pelaksanaan ujian tepat 

waktu, 74.4% (64 responden) setuju tempat ujian disiapkan dengan baik, 

67.4% (58 responden) setuju ruangan ujian nyaman (sejuk, tidak bising, 

bersih, dan rapi), 54.7% (47 responden) setuju soundsystem terdengar 

jelas, 60.5% (52 responden) setuju soal yang diujikan dapat dipahami, 

47.7% (41 responden) tidak setuju instruksi soal jelas dan mudah 

dimengerti, 48.8% (42 responden) tidak setuju waktu yang disediakan 

cukup untuk melakukan perintah soal, 72.1% (62 responden) setuju alat-

alat dan bahan tersedia sesuai kebutuhan, 52.3% (45 responden) tidak 

setuju pasien standar memberikan informasi dengan baik, 65.1% (56 

responden) tidak setuju pasien standar berperan dengan baik, 67.4% (58 

responden) setuju penguji memberikan suasana kondusif, 67.4% (58 

responden) setuju secara keseluruhan puas dengan ujian ini dan  52.3% (45 

responden) dinyatakan lulus dalam pelaksanaan OSCE.    

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar dari komponen 

pelaksanaan ujian OSCE  sudah terlaksana dengan baik. 

 

Kata kunci : mahasiswa, evaluasi, dosen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Program studi diploma III kebidanan adalah pendidikan vokasi yang 

menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan 

kebidanan. Lulusan yang dihasilkan harus sesuai dengan standar nasional 

pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi minimal mencakup 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Berdasarkan hasil kajian kebijakan 

OSCE tahun 2012 oleh HPEQ  terhadap 36 sampel institusi D III 

kebidanan yang mewakili lokasi di Indonesia, memberikan rekomendasi 

adanya standarisasi ujian ketrampilan secara nasional untuk menjamin 

kompetensi lulusan terstandar secara nasional. 

Ujian dengan metode OSCE memiliki keunggulan dalam menilai kinerja 

klinis dan perilaku professional bidan. Keseluruhan proses ujian harus 

dipersiapkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Standard atau protocol 

kerja yang disepakati dalam skala nasional sangat diperlukan sehingga 

metode uji keterampilan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

OSCE merupakan bagian dari sistem assessment dengan tujuan untuk 

menilai kompetensi dan ketrampilan klinis mahasiswa secara obyektif dan 

terstruktur, untuk menilai komponen kompetensi klinik. Terstruktur 

artinya ujian dilakukan dengan bahan dan metode berdasar pada tujuan 

mengukur kemampuan mahasiswa yang akan diuji dan setiap mahasiswa 
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memperoleh tugas atau soal yang sama atau setara. Objektif artinya sesuai 

dengan fakta selama mahasiswa melakukan ujian dan untuk melakukan 

penilaian dibantu oleh  ceklist pada rubrik atau skala rating (global rating) 

agar dapat membatasi subjektifitas dari penilai.  

Selama ujian peserta berkeliling melalui beberapa stasiun yang berurutan. 

Pada masing-masing stasiun ada suatu tugas atau soal yang harus 

dilakukan /demonstrasi atau pertanyaan yang harus dijawab. Peserta akan 

diobservasi oleh penguji. Pada beberapa stasiun peserta juga dapat diuji 

mengenai kemampuan mengintergrasikan data atau materi klinik serta 

menjawab pertanyaan lisan. Setiap penilaian berdasar pada keputusan 

yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi. Setiap 

station mempunyai materi uji yang spesifik. Semua peserta diuji terhadap 

materi klinik yang sama. Lamanya waktu untuk masing-masing stasiun 

terbatas. 

OSCE merupakan suatu tes yang bertujuan untuk menguji keterampilan 

psikomotor, sikap serta keterampilan komunikasi. Keuntungan metode 

OSCE meliputi Face validity (mampu mempertimbangan setting klinik 

yang nyata dan menarik); dapat menguji berbagai keterampilan dengan 

variasi  dan dalam waktu relatif singkat; setting kompetensi standard 

tertentu dapat ditetapkan; variasi pasien dan penguji dapat dikurangi; 

berdasar format dapat segera dilakukan umpan balik; suatu bank station 

OSCE dapat dikembangkan; dapat digunakan untuk  penilaian baik 
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formatif ataupun sumatif; format OSCE bersifat flexible; dapat digunakan 

untuk evaluasi kinerja pada semua level profesi.  

Health Profesional Education Quality (HPEQ) telah melakukan studi 

kebijakan Pelaksanaan OSCE sebagai rekomendasi uji kompetensi 

Nasional disamping menggunakan CBT ( computer based test) 

mengembangkan sistem ujian menggunakan OSCE diantaranya 

memperoleh komponen kompetensi klinik yang akan diujikan, penentuan 

waktu, penentuan jumlah station yang terlibat, penentuan standar setting, 

penentuan standar pasien (Resource Requirements), logistic, penentuan 

tim penguji, biaya, dan penetapan lokasi ujian. (HPEQ,2013). 

Jurusan kebidanan telah melakukan Try Out OSCE Nasional pada bulan 

November 2014. Program Studi Kebidanan Bukittinggi telah 

melaksanakan metode OSCE sejak tahun 2005. Dan terus diterapkan 

dalam setiap uji kompetensi di MK. Praktik Klinik Kebidanan (PKK). Dan 

pada bulan April 2011 seluruh dosen sudah dilatih dalam melaksanakan uji 

kompetensi menggunakan metode “ item development” dan OSCE. Namun 

disadari dalam setiap pelaksanaan belum memenuhi standar dan protokol 

kerja yang sesuai dengan teoritis. Penelitian ini dikerjakan dalam waktu 7 

bulan, dari bulan Mei  sampai Nopember 2015, di Prodi Kebidanan 

Bukittinggi. Responden dalam penelitian ini adalah: Tim 

Penelaah/Evaluator  Penjaminan Mutu Internal Prodi Kebidanan 

Bukittinggi. Tim Dosen Bidan Prodi Kebidanan Bukittinggi Poltekkes 

Kemenkes Padang 
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1.2 Rumusan Masalah  

Penelitian ini memiliki fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas Metode 

OSCE sebagai metode dalam penilaian pencapaian kompetensi (PPK). 

Permasalahan yang mendasari penelitian ini dapat dirumuskan dengan 

research question sebagai berikut : 

“Apakah metode OSCE yang yang telah dilaksanakan memenuhi sesuai 

standard dan protokol kerja dalam penilaian pencapaian kompetensi di Prodi 

Kebidanan Bukittinggi Poltekkes Padang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan  OSCE sebagai metode evaluasi pada penilaian pencapaian 

kompetensi pada mahasiswa Prodi Kebidanan Bukittinggi 

. 

b. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah diperoleh :  

1. Gambaran evaluasi pelaksanaan ujian OSCE  ditinjau dari persepsi 

mahasiswa  

2. Gambaran kelulusan mahasiswa dengan mengunakan metode OSCE 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Pelaksanaan uji OSCE dalam penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK) 3 di 

Program Studi Kebidanan Bukittinggi sudah terlaksana sesuai dengan standar 

dan sesuai protokol kerja dan sesuai protokol kerja  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk peningkatan kualitas dan efisiensi  

metode OSCE yang dan sesuai protokol kerja sehingga dapat menilai 

pencapaian kompetensi mahasiswa dengan benar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pedoman persiapan dan penyelenggarakan OSCE (Objective Stucture 

Clinical Examination) 

OSCE merupakan suatu tes yang bertujuan untuk menguji keterampilan 

psikomotor, sikap serta keterampilan komunikasi mahasiswa secara obyektif dan 

terstruktur, untuk menilai komponen kompetensi klinik seperti history taking, 

pemeriksaan fisik, procedural skill, keterampilan komunikasi, pemeriksaan dan 

interpretasi hasil lab sederhana, managemen dan lain-lain yang diuji 

menggunakan checklist yang telah disetujui dan mahasiswa akan mengikuti 

beberapa station.  

Keuntungan metode OSCE meliputi Face validity (mampu mempertimbangan  

seting klinik yang nyata dan menarik); dapat menguji berbagai keterampilan 

dengan variasi  dan dalam waktu relatif singkat; seting kompetensi standard 

tertentu dapat ditetapkan; variasi pasien dan penguji dapat dikurangi; berdasar 

format dapat segera dilakukan umpan balik; suatu bank station OSCE dapat 

dikembangkan; dapat digunakan untuk  penilaian baik formatif ataupun sumatif; 

format OSCE bersifat flexible; dapat digunakan untuk evaluasi kinerja pada 

semua level profesi.  

Salah satu komponen penting yang menjadi kerangka dasar dan pedoman yang 

digunakan untuk merancang pengembangan soal ujian yang dapat menjamin 

lulusan melakukan pelayanan kebidanan (midwifery) yang diberikan aman dan 

efektif adalah Blueprint OSCE. Pembuatan draft pertama blueprint OSCE berawal 

dari analisis core competency bidan, analisis blueprint uji  teori, learning 

outcomes lulusan Diploma III dan Standar Nasional Pendidikan Kebidanan. 

Blueprint OSCE merupakan susunan kasus yang akan diujikan dan 

menggambarkan kemampuan peserta uji secara proporsional. Blueprint 

menentukan kategori keterampilan yang diuji dengan memperhatikan 

keterwakilan siklus hidup reproduksi perempuan sehingga peserta diuji secara 
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komprehensif. Masing-masing tinjauan dalam blueprint menggambarkan 

persentase, kedalaman, jenis, kompleksitas dan karakteristiknya sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan pada bidan yang baru menyelesaikan proses 

pendidikan pada level diploma III kebidanan (entry level for practice). 

a. Komponen Penilaian 

1. Penilaian Kompetensi (Actual Mark ) 

Kompetensi yang dinilai dalam OSCE diploma III kebidanan  adalah : 

1. Mengkaji data subjektif 

Pengkajian data meliputi data subjektif dan objektif. Data subjektif adalah 

suatu kegiatan  untuk mendapatkan  data dasar melalui  anamnesis dalam 

memberikan asuhan kebidanan.  

2. Mengkaji data objektif 

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dasar melalui prosedur 

tindakan pemeriksaan fisik dan atau pemeriksaan penunjang  guna 

mendapatkan data yang akurat tentang kondisi perempuan/bayi balita dalam 

lingkup praktik kebidanan. 

3. Interpretasi data dan Pengambilan keputusan klinik 

Suatu kegiatan dalam menentukan kondisi perempuan/bayi balita berdasarkan 

data subjektif dan atau data objektif yang telah diperoleh, tidak terbatas pada 

kondisi aktual, namun juga mampu memprediksi kondisi yang mungkin akan 

terjadi pada perempuan/bayi balita sehingga dapat dicegah seoptimal mungkin. 

Sehingga dapat mengambil keputusan klinik tentang prosedur tindakan apa 

yang harus dilakukan. 

4. Keterampilan prosedur klinik 

Suatu prosedur tindakan dalam praktik kebidanan yang merujuk  keputusan 

klinik yang telah dibuatnya dan merupakan implementasi untuk mengatasi 

kondisi perempuan/bayi balita.  

5. Pendidikan kesehatan 

Suatu kegiatan pemberian informasi dan berdiskusi dengan perempuan dan 

atau keluarganya dengan tujuan  untuk meningkatkan pengetahuan di bidang 
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kesehatan/kebidanan sesuai dengan kebutuhan perempuan/bayi balita dan 

keluarga. 

6.  Pendokumentasian  

Suatu kegiatan pencatatan asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada 

perempuan/bayi balita, termasuk didalamnya membuat informed consent 

tertulis dan atau membuat surat rujukan. 

7.  Perilaku profesional 

Berperilaku dan berpenampilan yang  berpegang teguh pada filosofi, etika 

profesi, dan standar praktik kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan 

yang dapat dinilai secara verbal dan non verbal.  

2. Penilaian Umum (Global Rating ) 

Aspek ini merupakan impresi penguji setelah melihat kemampuan peserta ujian 

secara keseluruhan apakah peserta ujian mampu menjadi bidan  dengan 

kemampuan yang ada. Terdiri dari tidak lulus, borderline, lulus serta superior. 

Nilai borderline akan menjadi dasar dalam penentuan nilai batas lulus station. 

3. Kategori Station 

Kategori station merujuk pada siklus kehidupan reproduksi perempuan dan 

lingkup praktik kebidanan. Tahap pertama pelaksanaan OSCE adalah menentukan 

siklus kehidupan reproduksi perempuan yaitu: 

1. Kehamilan 

2. Persalinan 

3. Nifas  

4. Bayi dan balita 

5. Keluarga berencana/Masa antara 

Khusus fase prakonsepsi  dalam station OSCE ini ditiadakan, mengingat fase ini 

cukup diujikan dengan uji teori saja. Selain itu, setiap station yang diujikan 

berdasarkan siklus reproduksi perempuan, juga diberlakukan di setiap station ini 

yang mengacu pada lingkup praktik kebidanan yang terdiri dari fisiologis, deteksi 

dini, penanganan awal kegawatdaruratan obstetrik & neonatal dan rujukan, maka 

setiap station terdapat station fisiologis, deteksi dini dan penanganan awal gawat 
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darurat. Khusus untuk ‘Rujukan’, tidak dicantumkan dalam kategori station, 

karena dapat diaplikasikan pada kategori  kompetensi ‘Pendokumentasian’. 

 

4. Station OSCE 

Dalam penyelenggaraan OSCE, digunakan pembatasan variasi pasien dan penguji 

dalam station yang harus dilalui peserta . Penggunaan format OSCE bersifat 

fleksibel, dan pengamatan langsung pada tiap mahasiswa dapat dilaksanakan 

secara terstruktur/terencana.  

Penentuan jumlah station yang terlibat tidak ada ketentuan yang pasti. Semakin 

banyak jumlah station maka semakin tinggi reliabilitas OSCE.  

Station OSCE kebidanan yang akan digunakan adalah 12 station uji yang terdiri 

dari 10  station uji dan 2 Station istirahat. Station uji dikategorikan berdasarkan 

siklus kehidupan reproduksi perempuan, dan masing-masing sation dibagi 

menjadi beberapa station yang meliputi area fisiologis, deteksi dini, dan 

penanganan awal kegawatdaruratan maternal- neonatal.  

Kedua belas Station tersebut adalah:  

1. Kehamilan fisiologis 

2. Deteksi dini pada komplikasi kehamilan 

3. Persalinan fisiologis 

4. Deteksi dini komplikasi persalinan 

5. Penanganan awal kegawatdaruratan persalinan 

6. Nifas fisiologis 

7. Deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan pada nifas 

8. Bayi baru lahir, bayi dan balita fisiologis 

9. Deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan pada bayi baru lahir, 

bayi dan balita 

10. Kontrasepsi/Masa antara 

11. 2 (dua) Stasion istirahat  

Lamanya waktu uji masing-masing station OSCE mengacu pada kompleksitas 

keterampilan yang akan diuji dan nilai realibilitas yang diharapkan. Lama waktu 

tersebut adalah di setiap station OSCE  15 menit dengan rincian: 1 menit 
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membaca soal, 1 menit untuk masuk kedalam station, 12 menit untuk 

melaksanakan ujian dan 1 menit untuk perpindahan station.  

 

5. Penyusunan Soal OSCE 

    Format  penulisan soal dan Rubrik Penilaian 

Format penulisan soal adalah sebagai berikut : 

a. Nomor Station 

b. Judul Station (kasus) 

c. Alokasi Waktu 

d. Tujuan station 

e. Kompetensi  

f. Kategori  

g. Instruksi peserta ujian 

h. Instruksi  penguji 

i. Instruksi pasien standar 

j. Tipe ruangan 

k. Kebutuhan instruksi dan Laboran 

l. Kebutuhan manikin 

m. Peralatan yang dibutuhkan 

n. Penulis dan reviewer (Nama dan Instansi) 

o. Referensi 

Rubrik penilaian  

Rubrik penilaian adalah sebagai berikut : 

1. Pengkajian data subjektif 

2. Pengkajian data objektif 

3. Interpretasi data dan pengambilan keputusan klinik 

4. Ketrampilan Prosedur klinik 

5. Pendidikan kesehatan dan konseling 

6. Pendokumentasian 

7. Perilaku Profesional 

8. Penilaian akhir peserta ujian secara keseluruhan (Global performance) 
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2.2 Organisasi Pelaksana 

a. Koordinator Institusi Penyelenggara UKBI OSCE (KOC) 

Koordinator Institusi Penyelenggara UKBI OSCE (KOC) adalah penanggung 

jawab pelaksanaan penyelenggaraan OSCE di institusi. Pimpinan institusi 

penyelenggara menetapkan seorang KOC berdasarkan dengan Surat Keputusan 

Direktur atau Ketua Program. 

Syarat 

a. Dosen Bidan dengan pendidikan  terakhir minimal S2 dengan latar belakang 

pendidikan minimal D III Kebidanan 

b. Berpengalaman menjadi instruktur keterampilan klinik  

c. Ditunjuk oleh institusinya dibuktikan dengan surat tugas /surat keputusan 

Dekan atau Ketua Program Studi (bagi yang masih berstatus Prodi) dan 

ditetapkan oleh LP UKBI tingkat nasional. 

d. Pernah menjadi penguji OSCE sesuai standar UKBI OSCE. 

e. Memahami standar penyelenggaraan UKBI OSCE. 

f. Memiliki komitmen untuk mendukung UKBI OSCE. 

g. Bersedia bekerjasama seluruh perangkat penyelenggara UKBI OSCE di 

institusi penyelenggara UKBI OSCE. 

Tanggung jawab 

a. Mengetahui jadwal pelaksanaan UKBI OSCE minimum satu bulan sebelum 

penyelenggaraan UKBI OSCE. 

b. Menyiapkan penguji dan pelatih PS UKBI OSCE sesuai syarat dan ketentuan 

LP UKBI tingkat nasional. 

c. Menunjuk Koordinator Lokasi (Korlok) jika diperlukan. 

d. Menyiapkan seluruh perangkat ujian sesuai standar LP UKBI tingkat nasional. 

e. Menjaga keberlangsungan pelaksanaan UKBI OSCE di institusi. 

f. Menjaga kerahasiaan perangkat soal. 

Tugas 

a. Menyusun rencana penyelenggaraan UKBI OSCE di institusi sesuai standar 

yang telah ditetapkan oleh LP UKBI tingkat nasional. 
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b. Melakukan koordinasi dengan LP UKBI tingkat nasional seperti menghadiri 

pertemuan KOC bila ada. 

c. Mengkoordinasi para koordinator Lokasi di institusi. 

d. Memberikan pengarahan peserta ujian pada H-1 dan sebelum pelaksanaan 

ujian peserta. 

e. Memasang instruksi peserta ujian di pintu station dan meja peserta ATAU 

menyerahkan instruksi peserta ujian kepada Koordinator  Lokasi untuk 

dipasang dipintu station dan meja peserta dilokasi tersebut. 

f. Memimpin pertemuan dengan peserta pasca pelaksana UKBI OSCE untuk 

persiapan umpan balik peserta. 

g. Mengawasi pelaksanaan UKBI OSCE di institusinya. 

h. Bekerja sama dengan Koordinator Lokasi dan Pengawas Pusat untuk mengatasi 

masalah yang timbul pada saat persiapan (H-1) dan pelaksanaan OSCE. 

i. Mengisi Berita Acara Pelaksanaan UKBI OSCE dan mengisi borang umpan 

balik di KBUKBI. 

j. Mengevaluasi pelaksanaan UKBI OSCE di institusinya untuk perbaikan 

pelaksanaan selanjutnya. 

 

b. Koordinator Lokasi 

Koordinator lokasi adalah koordinator penyelenggaraan UKBI OSCE untuk satu 

lokasi di institusi penyelenggara UKBI OSCE. 

Syarat 

a. Staf pendidik yang ditunjuk oleh institusinya yang dibuktikan dengan surat 

tugas/ surat keputusan dari pimpinan institusi (DIREKTUR atau Ketua 

Program Studi) dan ditetapkan oleh LP UKBI. 

b. Pernah menjadi penguji OSCE sesuai standar UKBI OSCE. 

c. Memahami standar penyelenggaraan UKBI OSCE. 

d. Memiliki komitmen untuk mendukung penyelenggaraan UKBI OSCE. 

e. Telah mengikuti pelatihan yang berstandar sebagai penguji OSCE yang 

dilakukan oleh LPUKBI,yang dibuktikan dengan sertifikat dari LP UKBI. 

f. Memiliki kemampuan menggunakan sistem penilaian berbasis komputer. 



21 

 

g. Mampu melakukan koordinasi dengan Kordanator Institusi 

Penyelenggara,Pengawas Pusat, dan perangkat pelaksana UKBI OSCE di 

institusi. 

h. Menjaga kerahasiaan perangkat soal UKBI OSCE. 

Tanggung Jawab 

a. Menyediakan perangkat UKBI OSCE di lokasi tempat ditugaskan. 

b. Menyiapkan penguji dan pelatih pasien simulasi (PS) UKBI OSCE sesuai 

syarat dan ketentuan KBUKBI berkoordinasi dengan Koordinator Institusi 

Penyelenggara UKBI OSCE. 

c. Memastikan seluruh perangkat ujian OSCE di institusinya minimal 3 kali 

pelaksanaan. 

d. Mengawasi pelaksanaan UKBI OSCE di institusinya/lokasi 

e. Bekerja sama dengan KOC untuk mengatasi masalah yang timbul pada saat 

persiapan (H-1) dan pelaksanaan OSCE. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan UKBI OSCE di institusinya/lokasi untuk perbaikan 

pelaksanaan selanjutnya. 

c. Pengawas Pusat 

Syarat 

a. Dipilih dan mendapat surat tugas dari KBUKBI sebagai pengawas  pusat. 

Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan salah satu atau lebih syarat 

berikut: 

1) Anggota LP UKBI tingkat nasional. 

2) Pernah menjadi pegawas pusat UKBI dan penguji Uji Coba atau UKBI 

OSCE. 

3) Pernah menjadi Koordinator OSCE Center pada Uji Coba atau UKBI 

OSCE. 

4) Pernah menjadi penulis soal UKDI OSCE dan penguji Uji Coba atau 

UKBI OSCE. 

b. Mengikuti pelatihan pengawas pusat yang diselenggarakan selambat-lambatnya 

satu hari sebelum rangkaian pelaksanaan UKBI OSCE. 

c. Tidak menjadi pengawas pada institusi asal. 



22 

 

Rekruitmen 

a. LP UKBI tingkat nasional memilih pengawas pusat yang memenuhi kriteria 

selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan UKBI OSCE. 

b. LP UKBI tingkat nasional memberikan surat penugasan sebagai pengawas 

pusat UKBI OSCE selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan UKBI 

OSCE. 

c. LP UKBI tingkat nasional memintakan izin ke pimpininan institusi pengawas 

pusat UKBI OSCE selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan UKBI 

OSCE. 

d. Surat penugasan mencantumkan informasi mengenai waktu, tempat, dan 

rangkaian pelaksanaan rangkaian kegiatan UKBI OSCE. 

Kewajiban Pengawas Pusat 

a. Mematuhi tata tertib dan melaksanakan kode etik pengawas pusat UKBI OSCE 

b. Mengisi lembar kesediaan pengawas pusat UKBI OSCE 

c. Mengisi lembar persetujuan untuk menjaga kebersihan 

d. Melaporkan kepada LP UKBI tingkat nasional, apabila sebelum pelaksannaan. 

UKBI OSCE diketahui memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian dan 

atau institusi tempat penugasan. Pengawas pusat yang memiliki konflik 

kepentingan dengan peserta ujian dan atau institusi tempat penugasan, tidak 

diperbolehkan menjadi pengawas pusat di OSCE center tersebut. LP UKBI 

tingkat nasional akan mengubah penugasan pengawas pusat berkaitan dengan 

masalah ini. 

i.  Berhubungan darah dan/ atau terkait pernikahan 

ii. Sedang atau pernah secara nyata terkait dalam hubungan sosial/pekerjaan 

atau adalah rekan/kolega kerja 

iii. Memiliki riwayat konflik kepentingan yang diketahui sebelumnya, missal     

riwayat masalah hukum 

e. Menjaga kerahasiaan soal dan kelengkapannya. 

f. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan UKBI OSCE. 
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Tugas Pengawas Pusat 

a. Menerima berkas ujian dari LP UKBI tingkat nasional untuk dibawa ke 

OSCE center. 

b. Datang di OSCE center tempat pengawas pusat bertugas pada H-1 

pelaksanaan UKDI OSCE untuk persiapan pelaksanaan UKBI. Detail 

langkah yang harus dilakukan pengawas pusat pada H-1 dapat dibaca pada 

doukumen checklist pengawas pusat. 

c. Melaporkan kepada LP UKBI tingkat nasional jika terjadi permasalahan 

pada kegiatan H-1 

d. Datang sesuai waktu yang ditentukan pada hari H pelaksanaan UKBI 

OSCE untuk membuka berkas soal dan melakukan briefing penguji. Detail 

langkah yang harus dilakukan pengawas pusat pada hari H dapat dibaca 

pada dokumen checklist pengawas pusat. 

e. Bekerja sama dengan Koordinator OSCE Center untuk memastikan bahwa 

OSCE berjalan lancer dan adil. 

f. Mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UKBI OSCE 

untuk menaati tata tertib dan melaksanakan tugasnya dengan baik. 

g. Hanya yang menggunakan nametag yang diperbolehkan untuk berada di 

area UKBI OSCE. Hanya dua orang dari pengurus 

fakultas/Dekanat/Rektorat yang telah ditentukan sebelumnya (BUKAN 

BERGANTIAN) dan mengenakan nametag, yang berhak untuk memasuki 

area UKBI OSCE. Pengawas pusat harus tegas dalam mengawasi pihak 

yang memasuki lokasi UKBI OSCE. 

h. Jika terjadi permasalahan, pusat pengawas mengambil keputusan demi 

leancaran penyelenggaraan dan melaporkannya pada berita acara ujian. 

i. Melakukan evaluasi terhadap OSCE Center, penguji, coordinator OSCE 

Center dengan membuat laporan evaluasi yang harus dikirimkan kembali 

ke LP UKBI tingkat nasional selambat-lambatnya satu minggu setelah 

rangkaian kegiatan UKBI OSCE selesai. 

j. Memastikan semua berkas ujian sudah lengkap sebelum tas berkas disegel 

kembali. 
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k. Membawa berkas ujian yang sudah lengkap kembali sesuai petunjuk yang 

disampaikan pada pelatihan pengawas pusat UKBI OSCE periode tersebut. 

 

d.  Penguji 

Syarat 

a. Dosen kebidanan dengan kualifikasi: 

a. Pendidikan minimal S2 kesehatan dengan latar belakang minimal D III 

Kebidanan 

b. Berpengalaman menjadi instruktur keterampilan klinik atau pengalaman 

praktik kebidanan minimal 2 tahun. 

c. Ditunjuk oleh institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat 

keputusan dari pimpinan institusi (Direktur atau Ketua Program Studi) dan 

ditetapkan oleh LP UKBI tingkat nasional. 

b. Pembimbing klinik dengan kualifikasi: 

a. Memiliki SK pembimbing klinik dengan pendidikan minimal D III 

Kebidanan dan pengalaman praktik minimal 10 tahun. 

b. Ditunjuk oleh institusi tempat bekerja yang dibuktikan dengan surat tugas 

dari pimpinan institusi dan ditetapkan oleh LP UKBI tingkat nasional. 

c. Diutamakan memiliki sertifikat preseptor mentor. 

c. Point a dan b harus memiliki ketentuan sebagai berikut: 

1. Memiliki sertifikat penguji OSCE sesuai standar UKBI OSCE. 

2. Memahami standar penyelenggaraan UKBI OSCE. 

3. Memiliki komitmen untuk mendukung penyelenggaraan UKBI OSCE. 

4. Memiliki kemampuan menggunakan sistem penilaian berbasis komputer. 

5. Bersedia untuk menguji selama minimal satu sesi ujian OSCE. 

6. Sehat jasmani dan rohani. 

Kewajiban Penguji 

a. Mematuhi tata tertib dan melaksanakan kode etik penguji UKBI OSCE. 

b. Mengisi lembar kesediaan penguji UKBI OSCE. 

c. Mengisi lembar persetujuan untuk menjaga kerahasiaan 
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d. Melaporkan kepada institusi, apabila sebelum pelaksanaan UKBI OSCE 

diketahui memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian. 

e. Melaporkan kepada pengawas pusat, apabila saat pelaksanaan UKBI OSCE 

diketahui memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian. 

f. Penguji harus digantikan oleh penguji siaga bila penguji utama berhalangan 

g. Menjaga kerahasiaan soal dan kelengkapannya. 

h. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan UKBI OSCE. 

Tugas penguji di dalam station OSCE 

a. Mengikuti instruksi penguji sesuai yang tertulis di instruksi penguji. 

b. Mengamati kinerja dan menilai peserta ujian sesuai lembar penilaian. 

c. Penguji tidak diperbolehkan mengubah sebagian atau seluruh perangkat soal. 

Jika ada umpan balik terkait soal, maka penguji menuliskannya dilembar 

umpan balik. 

d. Penguji tidak diperbolehkan untuk memberi intervensi kepada peserta ujian 

selain beberapa situasi dibawah ini. 

e. Jika diminta untuk memberikan informasi kepada peserta ujian terkait hasil 

pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang (yang tertera dalam soal) 

f. Jika pasien standar tidak melaksanakan tugas sesuai instruksi, maka penguji 

harus menyampaikan ralat kepada peserta sesuai informasi yang tertulis pada 

instruksi pasien standar.Tetapi penguji tidak diperbolehkan meminta pasien 

standar mengubah perannya di luar instruksi pasien standar. 

g. Jika peserta ujian melakukan tindakan yang membahayakan pasien standar, 

maka penguji mengingatkan peserta ujian. 

h. Jika peserta atau pasien standar sakit, maka penguji harus melaporkan kondisi 

ini kepada Koordinator OSCE Center. Intervensi selain hal di atas tidak 

diperbolehkan. Penguji tidak diperbolehkan memberi petunjuk tambahan 

kepada peserta ujian, memberikan umpan balik atau menanyakan pertanyaan 

tambahan karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta ujian. 

i. Dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak , maka penguji langsung meminta 

peserta ujian menggunakan alat cadangan 
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j. Mengisi penilaian dengan sistem penilaian berbasis computer dan lembar 

penilaian manual. 

k. Meneliti kembali penilaian untuk satu peserta ujian sebelum menilai peserta 

ujian berikutnya. 

l. Menandatangani lembar penilaian manual. 

m. Mengisi formulir umpan balik OSCE  yang disediakan. 

n. Jika terjadi permasalahan di dalam station, maka penguji diminta menekan 

tombol darurat yang telah disediakan. Petugas akan datang ke station tersebut 

untuk memberikan bantuan. Penguji tidak perlu keluar dari station. 

o. Penguji diperbolehkan istirahat selama waktu rehat, yang ditandai oleh aba 

waktu. Selama rehat, penguji hanya diperbolehkan ke toilet dan ruang rehat. 

Penguji tidak diperbolehkan masuk ke station selain tempat penguji bertugas. 

Penguji harus mengikuti aba waktu penanda penguji dan pasien standar untuk 

kembali ke stasiun masing-masing yang akan dibunyikan dua menit sebelum 

waktu rehat selesai. 

p. Mengembalikan dengan lengkap soal beserta berkas ujian ke dalam amplop 

soal masing-masing station. Amplop tersebut harus ditinggalkan di meja pengji 

setelah ujian selesai. 

q. Mengikuti debriefing yang dilakukan oleh pengawas pusat setelah UKBI 

OSCE selesai. 

 

e. Pasien Standar 

Pasien standar adalah orang sehat dan normal yang diminta memerankan pasien 

sebagaimana ditulis dalam scenario pasien. Pasien standar harus berasal dari luar 

institusi pendidikan dokter dan tidak diperkenankan berlatar belakang profesi atau 

sedang menjalani pendidikan di bidang kebidanan dan ilmu kesehatan. 

Syarat 

a. Sudah mengikuti pelatihan pasien standard dan mendapatkan sertifikat. 

b. Berusia minimum 18 tahun. 

c. Sehat jasmani dan rohani. 

d. Dapat membaca dan menulis, dan berbahasa Indonesia. 
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e. Mempunyai kemampuan berakting. 

f. Dapat bekerja sama dengan Pelatih PS dan Penguji. 

g. Bersedia menandatangani kontrak dengan Institusi Penyelenggara UKBI 

OSCE. 

h. Menjaga kerahasiaan instruksi PS sebagai bagian dari berkas soal UKBI 

OSCE. 

i. Menandatangani informed consent. 

Tanggung Jawab 

a. Menjalankan peran yang ditugaskan. 

b. Menjaga kerahasiaan perangkat soal UKBI OSCE, khususnya scenario PS. 

c. Hadir tepat waktu. 

d. Memastikan tidak sedang dalam keadaan konfilk kepentingan. 

Tugas PS 

a. Mengikuti Pelatihan Khusus untuk kasus yang akan digunakan dalam UKBI 

OSCE. 

b. Mengikuti pengarahan satu hari sebelum hari pelaksanaan OSCE. 

c. Menjaga kerahasiaan instruksi PS sebagai bagian dari berkas soal UKBI 

OSCE. 

d. Mengikuti tata tertib PS. 

Pelatihan PS 

Diselenggarakan oleh Pusat Penyelenggaraan UKBI OSCE dengan pelatih yang 

memiliki sertifikat sebagai Pelatih PS dari KB UKBI. 

Pengelolaan PS 

a. Penyediaan PS menjadi tanggung jawab institusi penyelenggara ijin OSCE. 

b. Kontrak dibuat antara Pusat Penyelenggara UKBI OSCE dengan PS dalam 

jangka waktu 1 tahun. 

c. Kontrak dapat dibatalkan jika: 

• Melanggar tata tertib 

• Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak 

• Kinerja yang buruk dari PS berdasarkan hasil evaluasi 

• Kesepakatan kedua belah pihak 
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d. Setiap Pusat Penyelenggara OSCE harus menyediakan PS sesuai ketentuan. 

e. Jika dalam satu hari terdapat 2 sesi OSCE, maka seorang PS dapat bertugas 

pada kedua sesi tersebut dengan peran yang sama atau berbeda, atas 

rekomendasi Pelatih PS. 

f. Pemeriksaan yang tidak diboleh dilakukan kepada PS perempuan: 

• Pemeriksaan dada  

• Pemeriksaan area pelvis (anogetinal, inguinal) 

• Jika pemeriksaan tersebut diperlukan maka dapat dilakukan pada manekin 

atau keterangan dalam rekam medis atau sebagai rencana pemeriksaan lain 

yang diperlukan. 

g. Pemeriksaan kepada PS harus sesuai dengan norma yang berlaku, selayaknya 

pemeriksaan pada pasien sebenarnya.kasus anak digunakan manekin yang 

sesuai usianya. 

h. Jika pada kasus anak, skenario kasus memerlukan alloanamnesis, edukasi, atau 

informed consent, maka dapat digunakan PS. 

 

f. Pelatih Pasien Standar (PS) UKBI OSCE 

Pelatih PS adalah dosen kebidanan yang telah disertifikasi oleh LP UKBI tingkat 

nasional untuk melakukan pelatihan pasien yang akan berperan dalam UKBI 

OSCE. Ruang lingkup pekerjaan pelatih PS meliputi: seleksi, melatih, memantau 

dan mengevaluasi PS yang bertugas di UKBI OSCE. 

Syarat 

a. Dosen yang ditunjuk oleh institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat 

keputusan dari pimpinan institusi (Dekan atau Ketua Program Studi). 

b. Pernah mengikuti pelatihan Pelatih PS sesuai standar KB UKDI dan 

mendapatkan sertifikat dari LP UKBI tingkat nasional. 

c. Memahami standar penyelenggaraan UKBI OSCE. 

d. Memiliki komitmen untuk melatih PS sesuai standar KB UKBI. 

e. Mampu melakukan koordinasi dengan Pengawas Pusat, Koordinator institusi 

Penyelenggara UKBI OSCE/ Koordinator lokasi, perangkat penyelenggara lain 

UKBI OSCE di institusi tersebut. 
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f. Menjaga kerahasiaan perangkat soal UKBI OSCE. 

Tanggung Jawab 

a. Menyediakan PS dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan permintaan LP 

UKBI tingkat nasional. 

b. Memastikan PS hadir tepat waktu, termasuk PS cadangan. 

c. Memastikan PS menguasai scenario yang diberikan dan dilatihkan. 

d. Memastikan PS tidak mengalami gangguan kesehatan pada pelaksanaan UKBI 

OSCE. 

e. Memastikan PS tidak membocorkan informasi tentang hal-hal yang 

diketahuinya kepada pihak lain yang tidak berwenang. 

f. Menyediakan pengganti/ mengganti PS yang mengalami gangguan pada 

pelaksanaan UKBI OSCE. 

g. Memastikan scenario PS tidak dicatat/ disalin oleh PS maupun pihak lain. 

Tugas 

a. Mengundang PS hadir pada hari yang telah ditentukan untuk mengikuti 

pelatihan. 

b. Memberikan pengarahan umum pada pasien standar pada satu hari sebelum 

ujian hari pertama 

c. Memberikan pelatihan sesuai scenario PS 1,5 jam sebelum  ujian sesi tersebut 

dilaksanakan. 

d. Mengawasi PS melakukan latihan mandiri. 

e. Menyediakan atau memfasilitasi penyediaan alat rias atau bahan yang 

diperlukan untuk tampilan PS 

f. Mengembalikan berkas scenario PS kepada pengawas pusat setelah latihan PS 

selesai. 

g. Merias (molase) PS sesuai scenario. 

h. Mengawasi kinerja PS selama pelaksanaan UKBI OSCE. 

i. Mengevaluasi penampilan dan kinerja PS. 

j. Mengisi lembar berita acara yang memuat nama-nama PS dan lokasi (station) 

PS bertugas. 
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g.  Peserta Ujian 

Peserta harus melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan LP UKBI tingkat 

nasional untuk menjadi peserta uji OSCE.  

Persyaratan pendaftaran : 

a. Terdaftar sebagai peserta ujian 

b. Wajib menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan kemandirian serta 

tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun maupun bekerja sama 

dengan orang lain. 

c. Datang 1 hari sebelum pelaksanaan untuk mengikuti penjelasan mengenai 

OSCE dan mengetahui lokasi dan urutan OSCE yang akan dilakukan. 

d. Dilarang membawa alat komunikasi elektronik dalam bentuk apa pun. 

e. Membawa alat tulis (ballpoint), peralatan lainnya disediakan oleh OSCE 

Center. 

f. Wajib datang 1 jam sebelum ujian dimulai, jika hadir terlambat maka tidak 

diperkenankan mengikuti ujian. 

g. Wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas. 

h. Mengisi daftar hadir peserta ujian. 

i. Tidak membawa makanan/minuman ke lokasi OSCE. 

j. Tidak membawa catatan ke lokasi OSCE. 

k. Semua barang peserta dititipkan di tempat yang telah disediakan. Panitia OSCE 

Center tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan yang timbul. 

l. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, sepatu, serta baju seragam institusi. 

 

 

h. Tenaga Pendukung 

1.  Petugas Laboran 

Syarat 

a. Staf kependidikan (bukan dosen) yang ditunjuk oleh institusinya sebagai 

tenaga laboran di institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat 

keputusan dari pimipinan institusi (Direktur atau Ketua Program Studi) 

b. Mengenal spesifikasi alat-alat kelengkapan keterampilan klinik/UKBI OSCE. 
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c. Memahami penggunaan alat-alat kelengkapan keterampilan klinik/ UKBI 

OSCE. 

d. Memahami standar penyelenggaraan UKBI OSCE 

e. Memiliki komitmen untuk menyelenggara UKBI OSCE. 

f. Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggara, 

Panitia lokal lain, dan Pengawas Pusat UKBI OSCE. 

g. Menjaga kerahasiaan berkas UKBI OSCE. 

Tugas 

a. Menyiapkan alat-alat kelengkapan keterampilan klinik untuk UKBI OSCE 

sesuai istruksi Koordinator Pusat Penyelenggara UKBI OSCE di institusinya. 

b. Mengatur station untuk UKBI OSCE sesuai instruksi Koordinator Pusat 

Penyelenggara UKBI OSCE di institusinya 

c. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggara, panitia lokal 

lain, dan Pengawas Pusat UKBI OSCE selama pelaksanaan UKBI OSCE. 

d. Jika dalam satu hari terdapat 2 putaran OSCE, maka Petugas Laboran dapat 

bertugas pada kedua putaran tersebut sesuai keputusan Koordinator Pusat 

Penyelenggara UKBI OSCE. 

2. Petugas Teknologi Informasi Lokal 

Syarat 

a. Staf kependidikan (bukan dosen) yang ditunjuk oleh institusinya sebagai 

petugas teknologi informasi lokal di institusinya yang dibuktikan dengan surat 

tugas /surat keputusan dai pimpinan institusi (Dekan atau Ketua Program 

Studi). 

b. Memahami perangkat keras, perangkat lunak, koneksi dan jaringan komputer 

(local area network dan internet) di institusinya. 

c. Mampu mengelola teknologi informasi yang digunakan selama UKBI OSCE. 

d. Memahami standar penyelenggaraan UKBI OSCE. 

e. Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan UKBI OSCE. 

f. Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggaraan, 

panitia lokal lain, dan Pengawas Pusat UKBI OSCE. 

g. Menjaga kerahasiaan berkas UKBI OSCE. 
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Tugas 

a. Menyiapkan perangkat keras, perangkat lunak, koneksi dan jaringan komputer 

(local area network dan internet) di institusinya untuk UKBI OSCE sesuai 

ketentuan LP UKBI tingkat nasional. 

b. Mengelola teknologi informasi yang digunakan selama UKBI OSCE sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan LP UKBI tingkat nasional. 

c. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggara, panitia lokal 

lain, dan Pengawas  Pusat UKBI OSCE selama pelaksanaan UKBI OSCE. 

d. Jika dalam satu hari terdapat 2 putaran OSCE, maka Petugas Teknologi 

Informasi Lokal dapat bertugas pada kedua putaran tersebut sesuai keputusan 

Koordinator Pusat Penyelenggara UKBI OSCE tingkat nasional. 

 

3. Petugas Administrasi 

Syarat 

a. Staf kependidikan yang ditunjuk oleh institusinya sebagai petugas administrasi 

di institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keputusan dari 

pimpinan institusi (Dekan  atau Ketua Program Studi). 

b. Memahami sistem administrasi UKBI OSCE. 

c. Memahami pengelolaan ruang ujian dan saran pendukung lainnya. 

d. Memahami standar penyelanggaraan UKBI OSCE. 

e. Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan UKBI OSCE. 

f. Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggaraan, 

panitia lokal lain, dan Pengawas Pusat UKBI OSCE. 

g. Menjaga kerahasiaan berkas UKBI OSCE. 

 

 

Tugas 

a. Mengelola sistem administrasi UKBI OSCE sesuai ketentuan LP UKBI tingkat 

nasional. 

b. Mengelola ruang ujian dan sarana lainnya selama pelaksanaan UKBI OSCE. 
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c. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggaraan, panitia 

lokal lain, dan Pengawas Pusat UKBI OSCE selama pelaksanaan UKBI OSCE. 

d. Jika dalam satu hari terdapat 2 putaran OSCE, maka Petugas Administrasi 

dapat bertugas pada kedua putaran tersebut sesuai keputusan Koordinator Pusat 

Penyelenggara UKBI OSCE. 

 

4. Tenaga Logistik 

Syarat 

a. Staf kependidikan (bukan dosen) yang ditunjuk oleh institusinya sebagai 

tenaga logistik di institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat 

keputusan dari pimipinan institusi (Direktur atau Ketua Program Studi) 

b. Mengenal spesifikasi alat-alat kelengkapan keterampilan klinik/UKBI OSCE. 

c. Memahami penggunaan alat-alat kelengkapan keterampilan klinik/ UKBI 

OSCE. 

d. Memahami standar penyelenggaraan UKBI OSCE 

e. Memiliki komitmen untuk menyelenggara UKBI OSCE. 

f. Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggara, 

Panitia lokal lain, dan Pengawas Pusat UKBI OSCE. 

g. Menjaga kerahasiaan berkas UKBI OSCE. 

Tugas 

a. Membantu laboran menyiapkan alat-alat kelengkapan keterampilan klinik 

untuk UKBI OSCE sesuai istruksi Koordinator Pusat Penyelenggara UKBI 

OSCE di institusinya. 

b. Siaga di luar ruang ujian selama ujian berlangsung untuk membantu 

pelaksanaan UKBI OSCE. 

c. Melengkapi kekurangan bahan dan alat-alat kelengkapan keterampilan klinik 

untuk UKBI OSCE. 

d. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggara, panitia lokal 

lain, dan Pengawas Pusat UKBI OSCE selama pelaksanaan UKBI OSCE. 
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e. Jika dalam satu hari terdapat 2 putaran OSCE, maka tenaga logistik dapat 

bertugas pada kedua putaran tersebut sesuai keputusan Koordinator Pusat 

Penyelenggara UKBI OSCE. 

 

Tenaga Pendukung Tambahan terdiri dari: 

a. Pengatur waktu (timer) 

b. Penolong (helper) pada station prosedur tindakan klinik yang membutuhkan 

penyiapan 

c. Alat dan sulit dilakukan oleh penguji 

d. Penjaga kebersihan 

e. Petugas catering 

f. Pengumpul hasil 

g. Petugas keamanan untuk menjaga peralatan yang dibutuhkan 

h. Petugas listrik cadangan 

Tugas 

a. Membantu koordinator OSCE Center untuk mendukung penyelenggaraan dan 

menjamin kelancaran OSCE 

b. Merupakan staf kependidikan yang ditunjuk oleh pimpinan institusi 

 

2.3 Pusat Penyelenggara UKBI Osce 

1.  Syarat Penyelenggara 

Syarat penyelenggara OSCE: 

a. Telah memenuhi persyaratan OSCE center dan dilakukan visitasi oleh LPUK. 

b. Tersedia minimal 12 ruangan yang memadai dan terdapat pada satu lantai yang 

sama. 

c. Peralatan dan bahan sesuai standar yang ditetapkan oleh pengembang soal 

beserta cadangannya 

d. OSCE Center mempersiapkan bahan habis pakai sesuai blue print dan jumlah 

peserta 

e. Bersedia menerima peserta ujian dari institusi pendidikan kebidanan lain dengan 

biaya mengikuti standar nasional. 



35 

 

f. Menyiapkan panitia penyelenggara lokal dan staf pendukung penyelenggara 

OSCE. 

g. Memiliki penguji yang memenuhi persyaratan di atas (minimal sesuai jumlah 

station ditambah cadangan sebanyak 25%). 

h. Menyediakan PS sesuai standar yang ditetapkan oleh pengembang soal (minimal 

sesuai jumlah station yang membutuhkan PS ditambah cadangan sebanyak 25%). 

 

2. Kriteria Ketersediaan Station 

KOMPONEN PERSYARATAN RUANGAN 

1. Ukuran Minimal 2 x 3 meter 

2. Jumlah Minimal 12 ruang 

3. Lay Out 

 

 

 

• Satu grup ujian: ruangan harus berada di lantai dan 

gedung yang sama 

• Letak station berurutan bila tidak memungkinkan 

jarak antar station maksimal 10 meter. 

4. Pencahayaan/Sirkulasi 

Udara/Ketenangan 

• Cukup terang 

• Sirkulasi udara baik dan nyaman 

• Suara antar station tidak terdengar dan 

mengganggu station sebelahnya. 

5. Standar alat dan 

ruangan 

Terlampir 

Tabel 2.1 Kriteria Ketersediaan Station 

 

3. Kriteria Ruang Penguji/Administrasi 

a) Ukuran : Minimal 4 x 5 meter 

b) Lokasi   : dekat dengan lokasi station 

c) Fasilitas: Minimal meja, kursi, lemari administrasi, komputer, printer. 

4. Kriteria Ruang Penyimpanan Manekin 

Berada dekat dengan ruang ujian, termasuk dalam area steril.  

Dapat menampung seluruh manekin dan peralatan yang dibutuhkan. 
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5. Kriteria Ruang Frezze/Konsumsi 

Berada dekat dengan ruang ujian, termasuk dalam area steril.  

Dapat menampung seluruh komponen ujian UKBI OSCE. 

 

6. Kriteria Ruang Tempat Penitipan Barang 

a. Ukuran : sesuai jumlah peserta ujian 

b. Letak    : tidak jauh dari lokasi ujian 

c. Ruangan harus dikunci/selalu dijaga 

 

7. Kriteria Toilet 

Minimal satu buah untuk masing-masing jenis kelamin di lokasi ujian dengan air dan 

toilet yang cukup. 

 

8. Kriteria Ketersediaan Fasilitas 

a. Bahan habis pakai : tersedia sesuai dengan jumlah peserta ujian dan blue print 

dan tersedia cadangan (10% dari jumlah peserta). 

b. Peralatan/instrumen : tersedia sesuai dengan sekenario dan terstandarisasi. 

Jumlah minimal 2n (n= grup ujian). 

c. Manekin/phantom : tersedia sesuai skenario dan terstandarisasi; jumlah minimal 

2n (n= grup ujian) 

       
9. Dokumen Penyelenggaraan 

a. Berita acara penyelanggaraan ujian OSCE setiap rotasi ujian 

b. Berita acara penyelenggaraan ujian untuk setiap stasi 

c. Daftar hadir penguji, kandidat, pasien simulasi dan petugas lain 

d. Soal dan hasil ujian 

e. Lembar penilaian kandidat setiap statiun 

f. Format umpan balik kandidat, penguji, pasien simulasi 

g. Semua berkas pasca rotase OSCE segel kembali dan diserahkan kepenggawas 

pusat yang dibuktikan dengan berita acra serah terima dokumen 

10. Mekanisme Penyelenggaraan 
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Mekanisme pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut: 

a. Panitia pusat mendistribusikan daftar kasus dan keterampilan klinik yang 

memerlukan peralatan khusus kepada pusat ujian paling lambat 2 minggu 

sebelum ujian. 

b. Koordinator OSCE mempersiapkan PS, penguji dan peralatan yang dibutuhkan 

sesuai kasus. 

c. Satu hari sebelum ujian dilakukan hal berikut ini: 

• Rapat standarisasi penguji dan PS 

• Persiapan ruang ujian termasuk petugas yang akan bertugas 

• Briefing dengan peserta ujian oleh pengawas pusat 

• Pengecekan akhir oleh pengawas pusat 

• Pengawas pusat menyerahkan lembar evaluasi peserta 

d. Pelaksanaan ujian dalam bentuk perpindahan peserta dari satu station ke 

station yang lain sesuai waktu (round robin). 

e. Jumlah station adalah 12 buah dengan lama waktu 15 menit. 

f. Jumlah station istirahat adalah 2 buah yang diletakkan pada station 6 dan 7. 

g. Pengawas pusat dan koordinator wajib melakukan pengawasan terhadap 

kelancaran ujian dan mengisi Berita Acara Ujian. 

h. Setelah ujian selesai, semua berkas evaluasi peserta dibawa kembali oleh 

pengawas pusat untuk diproses lebih lanjut dan penentuan batas lulus. 

i. Hasil evaluasi akan diumumkan oleh panitia pusat ke pusat ujian paling lama 2 

minggu setelah pelaksanaan ujian. 

 

2.4 Penetapan Kelulusan 

1.    Penentuan Batas Lulus 

Penentuan batas lulus dilakukan setelah penyelenggaraan OSCE selesai pada 

periode ujian tertentu. Metode yang digunakan adalah dengan cara Borderline 

Group Method atau Borderline Regression Method. Metode ini memiliki 

kredibilitas yang lebih baik.  

 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai metode tersebut : 
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a. Setiap kandidat dinilai pada masing-masing station dengan menggunakan 

lembar penilaian kandidat yang berdasarkan kemampuan peserta dengan 

memperhatikan daftar tilik yang disediakan (actual mark). 

b. Pada bagian bawah dari lembar tersebut terdapat global performance yang 

merupakan persepsi (kesan) umum dari penguji terhadap keseluruhan kandidat 

(sesuai aspek yang diuji, mulai anamnesis s.d perilaku profesional) berupa 

superior, lulus, borderline atau tidak lulus. 

c. Selanjutnya data dari setiap station dikumpulkan dan dihitung. 

d. Dibuat suatu perhitungan persamaan dengan komputerisasi dengan 

menggunakan hasil dari global performance sebagai variabel bebas 

(independen) dan hasil dari daftar tilik sebagai variabel tergantung (dependen). 

e. Nilai batas lulus adalah perpotongan antara kandidat yang borderline dan lulus. 

f. Nilai batas lulus ini menunjukkan minimum kemampuan seorang dokter untuk 

station tersebut. 

 

2.5 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

    Input                     Proses               Output 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bertujuan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan program yang sudah berjalan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

melakukan pengkategorian-pengkategorian dan memilah-milah sesuai dengan 

data yang diinginkan, sehingga data tersusun secara sistematis dan dapat dianalisis 

dengan baik (Patton, 1991).  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Prodi Kebidanan Bukittinggi Poltekkes Kemenkes 

Padang. 

Waktu penelitian mulai bulan Juni s/d September 2015 

3.3   Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah mahasiswa tingkat III yang mengikuti ujian PPK III 

dengan metode OSCE 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah semua mahasiswa tingkat 3 yang menjadi 

peserta ujian PPK III  yang berjumlah 96 orang 

2. Sampel 

 Sampel penelitian adalah bagian dari populasi terjangkau yang terjaring saat 

penelitian yaitu berjumlah 96 orang.  Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode total sampling. Dari 96 orang mahasiswa, 8 oranng 

mahasiswa tidak bersedia untuk dijadikan sampel. 

Kriteria inklusi : 

a) Mahasiswa tingkat 3 Program Studi Kebidanan Bukittinggi 

b) Sudah lulus semua mata kuliah prasyarat 
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c) Bersedia ikut menjadi responden dalam penelitian 

Kriteria ekslusi:  

a) Tidak hadir saat briefing dan ujian berlangsung 

b) Tidak mengisi lembar kuesioner yang diberikan 

 

3.4  Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

Variabel input 

Variabel Input yaitu tenaga pelaksana, sarana yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan OSCE yang meliputi: KOC, penguji, pelatih pasien standard, 

pasien standard, peserta uji, laboran, teknisi. 

Variabel proses 

1) Perencanaan OSCE 

2) Pelaksanaan OSCE 

3) Monitoring pelaksanaan OSCE 

Variabel output (target cakupan) 

Hasil penilaian OSCE dengan menggunakan standard setting 

b. Definisi Operasional 

Evaluasi adalah penilaian indikator input, proses dan output dari program  

pelaksanaan Uji kompetensi PPK III dengan menggunakan metode OSCE 

terstandard 

a. Input adalah masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan OSCE 

meliputi : 

1) Sekretariat  : 

▪ Staf sekertariat penuh waktu sebagai tenaga pelaksana 

persiapan OSCE adalah tenaga yang bertanggung jawab 

melaksanakan Uji PPK. 
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▪ Dana operasional  yang tersedia dan digunakan untuk 

pelaksanaan OSCE yang terdiri dari biaya pengadaan dan 

biaya kegiatan sekretariat manajemen. 

▪ Pertemuan internal perencanaan kegiatan oleh pelaksana 

OSCE. 

▪ Pertemuan koordinasi perencanaan kegiatan dengan pihak-

pihak terkait. 

2) Sarana adalah alat bantu untuk pelaksanaan program yang terdiri dari 

buku  pedoman dan formulir pencatatan pelaporan. 

b. Proses adalah proses program adalah kegiatan pelaksanaan program yang 

terdiri dari :  

1) Perencanaan  

Perencanaan adalah kegiatan yang meliputi pengalokasian 

dana, penetapan sasaran, jenis dan jumlah kegiatan sesuai 

jadwal kegiatan. 

2) Pelaksanaan adalah mencakup semua kegiatan program, 

pencatatan dan pelaporan. 

3) Pemantauan/monitoring merupakan kegiatan penilaian kritis 

dan pembinaan. 

c. Output berupa hasil menggunakan Uji standard setting dan efisiensi,  

 

3.5 Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 

diberikan kepada mahasiswa. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti 

dibantu seorang asisten peneliti yang telah diberikan penjelasan sebelumnya. 

Alasan menggunakan asisten peneliti adalah untuk membantu proses penelitian 

serta menjaga objektifitas penelitian. Selesai melakukan satu kegiatan 

pengumpulan data, peneliti langsung membuat transkrip data, serta analisa 

sederhana. Apabila ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka peneliti melakukan pengambilan data ulang sampai data yang 

diperoleh dianggap cukup. 
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3.6   Teknik dan Instrumen Penelitian 

Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan (Patillima, 

2005). Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif artinya 

peneliti tidak akan terlibat hubungan emosi terhadap objek penelitian. 

Objek yang diobservasi pada penelitian ini adalah pelaksanaan uji PPK III 

dengan OSCE 

 

3.7 Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

a) Editing 

     Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap setiap kuesioner yang 

telah diisi oleh responden dengan tujuan untuk melihat kelengkapan data , 

kejelasan dan kesesuaian data. 

b) Coding 

Pada tahap ini dilakukan  pemberian kode dari setiap jawaban yang 

diberikan oleh responden pada setiap pertanyaaan yang ada pada kuesioner 

untuk memudahkan mengolah data. 

c) Data Entry  

Pada tahap ini dilakukan pemberian nilai terhadap jawaban yang telah 

diberikan oleh responden. Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan 

dikelompokkan, ditabulasi dan dilakukan penghitungan 
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d) Pembersihan data (cleaning) 

     Melakukan pengecekan kembali untuk menghindari terjadinya 

kesalahan data pada saat memasukkan data ke program computer. 

 

b. Analisis Data 

     Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Analisis Univariabel yaitu analisis deskriptif yang berfungsi untuk melihat 

deskripsi serta persentase variabel yang diteliti yaitu pelaksanaan metode 

OSCE  

 

 

. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Ujian OSCE dilaksanakan dengan menggunakan 2 blueprint soal 

dengan 8 station tanpa ada station istirahat. Station uji dikategorikan berdasarkan 

siklus kehidupan reproduksi perempuan, dan masing-masing station dibagi 

menjadi beberapa station yang meliputi area fisiologis, deteksi dini, dan 

penanganan awal kegawatdaruratan maternal- neonatal. Masing-masing station 

diberikan alokasi waktu 15 menit dengan rincian 1 menit untuk perpindahan 

antar station, 1 menit untuk membaca soakl dan 12 menit untuk 

mengerjakan perintah soal.  

Mekanisme Penyelenggaraan OSCE sudah mendekati kondisi yang 

sesungguhnya walaupun masih ada hal-hal yag belum terlaksana 

sebagaimana mestinya. Koordinator OSCE sudah mempersiapkan PS, penguji 

dan peralatan yang dibutuhkan sesuai kasus. Rapat standarisasi penguji dan PS, 

Persiapan ruang ujian termasuk petugas yang akan bertugas, Briefing dengan 

peserta ujian oleh pengawas pusat sudah terlaksana satu hari sebelum ujian. 

Koordinator OSCE sudah melakukan pengawasan terhadap kelancaran 

ujian dan mengisi Berita Acara Ujian.  Perangkat ujian berupa dokumen 

Penyelenggaraan ujian PPK III dengan metode OSCE ini sudah disiapkan 

dengan baik berupa : Daftar hadir penguji, kandidat, pasien simulasi dan 

petugas lain, soal dan hasil ujian, lembar penilaian kandidat setiap station, format 

umpan balik kandidat, penguji, pasien simulasi. Namun untuk berita acara 
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penyelanggaraan ujian OSCE setiap rotasi ujian serta berita acara 

penyelenggaraan ujian untuk setiap stasi belum disediakan. 

Petugas Administrasi dan tenaga logistik dalam pelaksanaan ujian 

OSCE ini merupakan staf kependidikan yang ditunjuk oleh institusi  sebagai 

petugas administrasi di institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat 

keputusan dari pimpinan institusi (Ketua Program Studi). Selain itu 

penyelenggaraan kegiatan ini juga didukung oleh pengatur waktu (timer), penjaga 

kebersihan, petugas catering dan pengumpul hasil 

 

Chart 4.1. Briefing Dilaksanakan Tepat Waktu 
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Chart 4.1 Menunjukkan dari 86 responden 54.7% (47 responden) menyatakan 

setuju briefing dilaksanakan tepat waktu dan hanya 3.5 % (3 responden) 

menyatakan sangat tidak setuju. Terlihat dari belum semua tahap pelaksanaan 

ujian terlaksana pada waktu yang ditentukan. Menurut asumsi peneliti, hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal terkait dengan persiapan pelaksanaan ujian yang 

belum lengkap, sehingga ada beberapa tugas yang harus diselesaikan sebelum 

briefing berlangsung. Keterbatasan jumlah tenaga yang ada, serta adanya kegiatan 
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akademik lain yang harus terlaksana dalam waktu yang bersamaan membuat 

waktu persiapan menjadi semakin sempit 

 

Chart 4.2. Mekanisme Dan Peraturan Ujian Pada Saat Briefing Disampaikan 

Dengan Jelas 
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Chart 4.2 Menunjukkan dari 86 responden 76.7% (66 responden) menyatakan 

setuju dengan Mekanisme dan peraturan ujian pada saat briefing disampaikan 

dengan jelas dan hanya 8.1  % (7 responden) menyatakan tidak setuju. Materi 

briefing yang diberikan terkait dengan mekanisme , reguulasi serta aturan-aturan 

yang terkait dengan pelaksanaan ujian.  Setiap responden yang menjadi peserta uji  

sudah memahami mekanisme dan regulasi pelaksanaan ujian, sehingga tidak 

terlihat adanya kebingungan saat proses ujian berlangsung. Waktu pelaksanaan 

ujian tidak ada kendala atau permasalahan yang terjadi sebelum, saat dan setelah 

ujian berlangsung. Peserta Ujian sudah mengetahui lokasi dan urutan OSCE yang 

akan dilakukan, tidak membawa alat komunikasi elektronik dalam bentuk apa pun 

serta sudah mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, sepatu, serta baju seragam 

institusi. 
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Chart 4.3 Ruangan Briefing Memadai 
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Chart 4.3 Menunjukkan dari 86 responden 67.4% (58 responden) menyatakan 

setuju dengan ruangan briefing memadai dan hanya 8.1  % (7 responden) yang 

menyatakan sangat setuju. Ruangan yang digunakan untuk briefing mahasiswa 

adalah ruangan kelas yang digunakan untuk belajar. Luas ruangan ini adalah 

sekitar 36m2 dan ditempati oleh 96 peserta uji. Ruangan briefing memiliki 

pencahayaan yang cukup karena memiliki banyak jendela dan sirkulasi udara 

yang baik, namun untuk digunakan sebagai ruangan briefing dengan kapasitas 

peserta sebanyak 96 orang, kondisinya menjadi sangat sempit. Ruangan ini juga 

dijadikan sebagai tempat penitipan barang mahasiswa sehingga pada saat mereka 

dikarantina setelah ujian selesai, barang bawaan masih tertinggal di ruangan 

briefing. 
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Chart 4.4 Ruangan Briefing Aman Untuk  Menyimpan Barang 

 

 
 

Chart 4.4 Menunjukkan dari 86 responden 68.6% (59 responden) menyatakan 

setuju dengan Ruangan briefing aman untuk menyimpan barang dan hanya 7.0  % 

(6 responden) yang menyatakan sangat setuju. Ruangan briefing yang diguanakan 

terletak di sisi kanan koridor kampus dan dilengkapi dengan kunci ruangan. 

Meskipun , terletak di tempat lalu lintas mahasiswa dan personil kampus lainnya, 

namun pada saat ujian area tersebut sudah dijadikan sebagai area steril yang tidak 

boleh dilalui oleh siapapun kecuali yang berkepentingan. 

 

Chart 4.5 Pelaksanaan Ujian Tepat Waktu 
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Chart 4.5 menunjukkan dari 86 responden 46.5% (40 responden) menyatakan 

tidak setuju dengan Pelaksanaan ujian tepat waktu dan hanya 1.2  % (1 responden) 

yang menyatakan sangat tidak setuju. Waktu ujian masih belum terlaksana sesuai 

perencanaan. Hal ini terkendala karena masih ada beberapa persiapan yang belum 

rampung untuk proses pelaksanaan ujian. Selain itu, timbulnya sedikit kesulitan 

untuk mengumpulkan penguji pada waktu yang sama karena beberapa penguji 

belum berada di tempat pada waktu yang direncanakan.  

 

 

Chart 4.6 Tempat Ujian Disiapkan Dengan Baik 

 

 
  

Chart 4.6 menunjukkan dari 86 responden 74.4% (64 responden) menyatakan setuju 

Tempat ujian disiapkan dengan baik dan hanya 7.0% (6 responden) yang menyatakan 

sangat setuju. Ujian ini dilaksanakan dengan menggunakan dua ruangan dengan 

standart setting yang sama. Masing-masing ruangan dan stasi dilengkapi dengan 

peralatan yang dibutuhkan untuk ujian. Ruangan Penyelenggaraan ujian OSCE ini 

sudah berada di lantai dan gedung yang sama untuk satu grup ujian. Untuk ukuran 

ruangan  masing-masing station sudah mencapai ukuran 2x3meter. Ini sudah 

memberikan ruang gerak yang memadai bagi peserta uji untuk melakukan tindakan 
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atau perintah soal, namun suara antar station masih terdengar dan  mengganggu 

station sebelahnya. Hal ini disebabkan karena belum ada pembatas atau sekat antar 

station tersebut. Hal ini secara langsung dapat mempengaruhi konsentrasi peserta 

dalam melaksanakan perintah ujian. 

 

8.2. Ruangan yang digunakan untuk Penguji/Administrasi sudah mencapai ukuran yang 

ditetapkan, berada dekat dengan lokasi station serta sudah dilengkapi dengan meja dan 

kursi, namun belum tersedia lemari administrasi, komputer, printer. Untuk ruang 

penyimpanan manekin, sudah berada dekat dengan ruang ujian, termasuk dalam area steril 

serta dapat menampung seluruh manekin dan peralatan yang dibutuhkan. Namun ruangan 

manekin yang digunakan merupakan bagian dari ruangan ujian yang digunakan dengan 

akses satu pintu masuk yang sama dengan pintu masuk ruang ujian. hal ini dapat 

mengganggu ketenangan jalannya proses ujian.  

Ruangan Frezze/Konsumsi merupakan ruangan yang sama dengan ruangan yang 

digunakan untuk penguji dan masih termasuk dalam area steril. Untuk kamar mandi yang 

digunakan, sudah tersedia satu buah dengan air dan toilet yang cukup.  
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Chart 4.7 Ruangan Ujian Nyaman (Sejuk, Tidak Bising, Bersih, Dan Rapi) 
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Chart 4.7 menunjukkan dari 86 responden 67.4% (58 responden) menyatakan 

setuju Ruangan ujian nyaman (sejuk, tidak bising, bersih, dan rapi) dan hanya 

7.0% (6 responden) yang mengatakan sangat setuju. Ruangan ujian telah 

disiapkan dalam keadaan bersih dan alat-alat yang sudah tertata rapi.  Setiap 

ruangan dibersihkan setiap hari setelah ujian selesai. Ruangan yang ada memiliki 

pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik karena memiliki beberapa jendela 

sehingga memungkinkan untuk sirkulasi udara dan pencayaan yang baik, sselain 

itu ruangan ujian juga dilengkapi dengan penerangan yang cukup dengan 

menggunakan lampu dari tenaga listrik. Meskipun ruangan ujian tidak dilengkapi 

dengan pendingin udara (AC) namun keadaan udara yang sejuk di daerah 

Bukittinggi tetap memungkinkan bagi semua komponen ujian untuk merasa sejuk 

dan nyaman. 
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Chart 4.8 Soundsystem Terdengar Jelas 
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Chart 4.8 Menunjukkan dari 86 responden 54.7% (47 responden) menyatakan 

setuju Soundsystem terdengar jelas dan hanya 10.5% (9 responden) yang 

menyatakan sangat setuju. Pelaksanaan ujian ditunjang dengan penggunaan timer 

sebagai pengingat waktu. Timer disuarakan dengan menggunakan tape karena 

belum dilengkapi dengan sound system yang memadai di setiap ruangan. Namun 

suara yang dikeluarkan dapat didengar dengan jelas oleh semua peserta ujian. 

Chart 4.9 Soal Yang Diujikan Dapat Dipahami 
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Chart 4.9 Menunjukkan dari 86 responden 60.5% (52 responden) menyatakan 

setuju soal yang diujikan dapat dipahami dan hanya 7.0% (6 responden) yang 

menyatakan sangat setuju. Soal ujian dibuat dan dikembangkan  oleh tim dosen 

penanggung jawab mata kuliah dan melewati proses review oleh beberapa orang 

reviewer yang ditunjuk untuk proses penyempurnaannya. Penulisan soal sudah 

memenuhi komponen dan standar soal yang digunakan untuk ujian OSCE.  

Hal senada juga disampaikan oleh Beckett, dkk(2014) dalam evaluasi kualitatif 

terhadap pelaksanaan OSCE pada mahasiswa kedokteran univesrsitas Cape Town, 

84% responden menyatakan bahwa OSCE memuat semua materi yang mereka 

dapatkan selama proses pembelajaran blok berlangsung, 85% menyatakan format 

dan soal OSCE mudah dipahami, 75% dari mereka format soal yang diguanakan 

dalam metode OSCE sudah baik dan hanya 24% yang menyatakan kurang baik. 

Laporan evaluasi penilaian mahasiswa menggunakan metode OSCE yang 

dilakukan oleh Florence (2002) terhadap 2(dua) kelompok mahasiswa  ditemukan 

bahwa seluruh mahasiswa (100%) menyatakan pertanyaan yang diberikan saat 

ujian OSCE sudah berada pada level yang sesuai dengan  pendidikan mereka, 

sehingga perintah soal mudah dipahami oleh mahasiswa. 
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Chart 4.10 Instruksi soal jelas dan mudah dimengerti 

 

 
 

Chart 4.10 Menunjukkan dari 86 responden 47.7% (41 responden) menyatakan 

tidak setuju Instruksi soal jelas dan mudah dimengerti dan hanya 8.1% (7 

responden) yang menyatakan sangat setuju. Beberapa hal yang bisa menjadi 

penyebabnya adalah penggunaan kalimat yang masih belum memenuhi kaidah 

penulisan soal, kemampuan intelektual mahasiswa dalam menterjemahan apa 

yang diperintahkan soal serta adanya ketidaksesuaian antara perintah soal dengan 

skenario soal yang ada. 

 

Chart 4.11 Waktu Yang Disediakan Cukup Untuk Melakukan Perintah Soal 
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Chart 4.11 Menunjukkan dari 86 responden 48.8% (42 responden) menyatakan 

tidak setuju waktu yang disediakan cukup untuk melakukan perintah soal dan 

hanya 1.2% (1 responden) yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini senada 

dengan penelitian yang dilakukan Amiri ,dkk yang menyatakan 57,7% responden 

merasa waktu yang diberikan saat ujian OSCE masih sangat kurang untuk 

masing-masing station.  

Lamanya waktu uji masing-masing station OSCE mengacu pada kompleksitas 

keterampilan yang akan diuji dan nilai realibilitas yang diharapkan. Lama waktu 

yang digunakan oleh Program Studi Kebidanan Bukittinggi di setiap station 

OSCE  adalah 15 menit dengan rincian: 1 menit membaca soal, 1 menit untuk 

masuk kedalam station, 12 menit untuk melaksanakan ujian dan 1 menit untuk 

perpindahan station.  

Perangkat soal yang digunakan untuk ujian telah didesain sedemikian rupa 

berdasarkan  elemen kompetensi yang menjadi penilaian. Kemampuan mahasiswa 

mengelola waktu ujian juga ditentukan oleh kemampuan dalam memahami 

perintah soal, sehingga banyak waktu terbuang yang digunakan untuk kegiatan 

yang tidak berhubungan dengan ujian. Perintah soal yang kurang jelas menjadikan 

peserta memakan waktu yang cukup lama untuk memahami apa yang 

diperintahkan oleh soal. Selain itu. Proses umpan balik yang dilakukan oleh 

penguji ikut menentukan dalam penggunaan waktu yang disediakan untuk ujian.  

Beckett, dkk(2014) juga menyatakan dalam evaluasi kualitatif terhadap 

pelaksanaan OSCE pada mahasiswa kedokteran univesrsitas Cape Town, bahwa  

80% responden menyatakan bahwa alokasi waktu yang disediakan untuk ujian 
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OSCE ini tidak cukup khususnya untuk beberapa station , mereka berpendapat 

bahwa untuk keterampilan berkomunikasi akan membutuhkan waktu lebih 

banyak, 53% responden menyarankan agar alokasi waktu harus ditingkatkan. 8-15 

menit untuk masing-masing station dan mereka juga menyarankan agar 

mengurangi pertanyaan yang panjang untuk menghemat waktu ujian. 

Penelitian  yang dilakukan Bagheri,dkk (2012) menyatakan ujian dengan 

metode OSCE ini lebih menimbulkan stress dibandingkan dengan metode 

tradisional, hal ini disebabkan karena  ada banyak station yang harus mereka 

lewati yang membuat mereka mereka stress. Menurut mereka waktu menjadi 

faktor penting dalam menghasilkan stress saat ujian OSCE ini. 

 

Chart 4.12 Alat-Alat Dan Bahan Tersedia Sesuai Kebutuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart 4.12 

Menunjukkan 

dari 86 responden 72.1% (62 responden) menyatakan setuju alat-alat dan bahan 

tersedia sesuai kebutuhan dan hanya 1.2% (1 responden) yang menyatakan sangat 

tidak setuju. Fasilitas yang tersedia untuk ujian berupa bahan habis pakai, 

peralatan dan instrumen. Bahan habis pakai sudah tersedia sesuai dengan jumlah 
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station dan peserta ujian. Peralatan ujian/ instrumen juga sudah terstandarisasi 

sesuai dengan persyaratan jumlah minimal. Namun dalam hal ini, manikin atau 

phantom yang digunakan untuk ujian belum memiliki jumlah yang disyaratkan 

serta jenis manekin atau phantom tersebut tidak representatif sesuai dengan 

skenario soal. Sebagian besar manekin/phantom tersebut sudah dalam keadaan 

rusak, sehingga hal ini dapat mengganggu kelancaran ujian. 

Penelitian yang dilakukan Amiri ,dkk tentang evaluasi pelaksanaan OSCE 

yang bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan yang dirasakan mahasiswa, 

pegawai yang ada di fakultas dan tutor terhadap pelaksanaan ujian OSCE di 

Universitas Ahvas Jundshapur, menunjukkan hasil yang hampir sama, 67,3% 

responden merasa sangat puas dengan peralatan yang disediakan untuk ujian. 
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Chart 4.13 Pasien Standar Memberikan Informasi Dengan Baik 

 
 

Chart 4.13 Menunjukkan dari 86 responden 52.3% (45 responden) menyatakan 

tidak setuju Pasien standar memberikan informasi dengan baik dan hanya 2.3% (2 

responden) yang menyatakan sangat tidak setuju. Menurut asumsi peneliti, hal ini 

terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda antar peserta ujian dengan 

skenario yang harus diperankan oleh pasien standar. Sehingga terkadang pasien 

standar menjadi bingung untuk memberikan jawaban pertanyaan yang diberikan 

oleh mahasiswa. Pasien standar adalah orang sehat dan normal yang diminta 

memerankan pasien sebagaimana ditulis dalam scenario pasien. Pasien standar 

yang harus digunakan berasal dari institusi yang sama, sehingga hal ini masih 

belum memenuhi ketentuan yang ada, namun pasien standar ini tidak memiliki 

latar belakang profesi atau sedang menjalani pendidikan di bidang kebidanan dan 

ilmu kesehatan.  
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Chart 4.14 Pasien Standar Berperan Dengan Baik 

 

 

 

Chart 4.14 Menunjukkan dari 86 responden 65.1% (56 responden) menyatakan 

tidak setuju Pasien standar berperan dengan baik dan hanya 1.2% (1 responden) 

yang menyatakan sangat tidak setuju. Pelatihan pasien standar sudah dilaksanakan 

oleh pelatih yang memiliki sertifikat sebagai Pelatih PS dari KB UKBI. Pasien 

standar sudah diberikan pengarahan umum satu hari sebelum ujian hari pertama. 

Untuk pelatihan skenario sudah dilaksanankan 1,5 jam sebelum  ujian sesi 

tersebut dilaksanakan. Pelatih sudah melakukan pengawasan dan evaluasi 

terhadap kinerja pasien standar. Pasien standar yang ada belum mengikuti 

pelatihan pasien standard dan mendapatkan sertifikat. Belum semua pasien 

standar mampu menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya karena 

kemampuan berakting yang masih kurang dan masih merasa canggung untuk 

berakting di depan peserta uji karena baru pertama kali berperan sebagai pasien 

standar. 
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Chart 4.15 Penguji Memberikan Suasana Kondusif 

 

 
 

Chart 4.15 Menunjukkan dari 86 responden 67.4% (58 responden) menyatakan 

setuju Penguji memberikan suasana kondusif dan 27.9% (24 responden) yang 

menyatakan tidak setuju. Dalam proses pelaksanaan ujian, penguji melakukan 

pengamatan dan penilaian terhadap kinerja  peserta ujian sesuai dengan lembar 

penilaian yang diberikan. Selama proses tersebut berlangsung penguji tidak 

diperkenankan untuk memberikan intruksi atau umpan balik kepada peserta selain 

yang diinstruksikan oleh soal. Namun hal ini belum terlaksana sepenuhnya, 

karena ada terdapat beberapa orang penguji yang tetap memberikan kritikan dan 

sararan jika melihat perrforma peserta ujian tidak seperti yang diharapkan.  

Penguji juga masih terlihat menggunakan telepon genggam dan berkomunikasi 

dengan penguji lainnya selama ujian berlangsung. Masih banyak dari penguji 

yang menunjukkan wajah yang kurang bersahabat, kurang tersenyum sehingga 

menimbulkan ketegangan tersendiri bagi mahasiswa.  

Mengamati kinerja penguji selama ujian berlangsung, penguji sudah memberikan 

informasi kepada peserta ujian terkait hasil pemeriksaan fisik atau pemeriksaan 
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penunjang (yang tertera dalam soal). Dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak 

,penguji juga sudah langsung meminta peserta ujian menggunakan alat cadangan. 

Penguji masih ada keluar dari dari station selama ujian berlangsung untuk 

kepentingan-kepentingan tertentu seperti buang air kecil dan shalat. Hal ini terjadi 

karena keterbatasan jumlah penguji yang dimiliki dan waktu yang diberikan untuk 

menyelesaikan ujian serta jumlah peserta ujian yang cukup banyak sehingga hal 

ini cukup mempengaruhi kinerja penguji selama ujian berlangsung. 

 

Chart 4.16 Secara Keseluruhan, Saya Puas Dengan Ujian Ini 

 

 
 

Chart 4.16 Menunjukkan dari 86 responden 67.4% (58 responden) menyatakan 

setuju Secara keseluruhan, saya puas dengan ujian ini  dan hanya 4.7% (4 

responden) yang menyatakan sangat setuju. Hal ini sesuai dengan jawaban yang 

diberikan oleh peserta uji terhadap kuesioner yang diberikan. Secara keseluruhan, 

kepuasan ini dinyatakan terhadap komponen pelaksanaan ujian, mulai dari tahap 

persiapan, briefing, sarana dan prasarana. Keterbatasan wawasan mahasiwa 

terhadap standar yang harus dipenuhi masing-masing komponen turut menentukan 

derajat kepuasan peserta terhadap proses yang dijalani.  
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Penelitian yang dilakukan Amiri ,dkk tentang evaluasi pelaksanaan OSCE yang 

bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan yang dirasakan mahasiswa, pegawai 

yang ada di fakultas dan tutor terhadap pelaksanaan ujian OSCE di Universitas 

Ahvas Jundshapur, menunjukkan mayoritas resonden lebih menyukai 

penyelenggaraan OSCE dengan metode yang baru dibandingkan dengan metode 

konvensional. Namun 57,7% responden merasa waktu yang diberikan masih 

sangat kurang untuk masing-masing station. 

Table 4.17 

 

Variabel Ukuran statistic 

Mean Median Standar Deviation 

Nilai Mahasiswa     66.047 65.500 4.3424 

 

Tabel 4.17 menunjukkan nilai rata-rata responden  adalah 66.047, median 65.500 

dan standar deviation 4.342. 

 

Tabel 4.18 Kelulusan Mahasiswa Peserta Ujian OSCE 

 

 f % 

Lulus 45 52.3 

Tidak Lulus 41 47.7 

Total 86 100 

 

Tabel 4.18 Menunjukkan dari 86 responden 52.3% (45 responden) dinyatakan 

lulus dalam pelaksanaan OSCE dan sisanya 47.7% (45 responden) dinyatakan 

tidak Lulus. Penetapan kelulusan dilakukan setelah penyelenggaraan OSCE 

selesai. Batas kelulusan ditentukan dengan menggunakan median dari nilai mean 

yang diperoleh dari 2 (dua) blueprint  soal yang dilakukan secara bertahap. Hasil 

penelitian menunjukkan, median dari nilai keseluruhan mahasiswa adalah 65 
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sehingga didapatkan 52,3% (responden dinyatakan lulus dengan nilai diatas 

median yang telah ditentukan. Penentuan batas kelulusan ini tidak sesuai dengan 

penentuan kelulusan yang digunakan dalam pedoman penyelenggaraan OSCE.  

Berdasarkan pedoman penyelenggaraan ujian  OSCE, Penentuan batas lulus 

dilakukan dengan cara Borderline Group Method atau Borderline Regression 

Method. Metode ini dinilai memiliki kredibilitas yang lebih baik karena dapat 

menunjukkan nilai kemampuan minimum peserta uji. Nilai batas kelulusan 

didapatkan dari hasil perhitungan nilai global performance dan daftar tilik , yang 

kemudian ditentukan perpotongan antara kandidat yang borderline dan lulus. 

Penelitian  yang dilakukan Bagheri,dkk (2012), sebagian besar mahasiswa 

menyatakan metode OSCE sebagai metode yang lebih akurat dibandingkan 

dengan metode tradisional atau jenis penilaian yang lainnya untuk menilai 

kemampuan belajar dan keterampilan klinis, tetapi hal ini dirasa lebih rumit 

dibandingkan dengan metode yang lainnya. Meskipun menimbulkan lebih banyak 

stress, responden merasa lebih merasa puas dengan nilai yang mereka peroleh. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bogo, dkk (2012) menunjukkan, hubungan 

antara nilai yang diperoleh dengan metode OSCE berbanding lurus dengan hasil 

penilaian lembar evaluasi di lapangan. Mahasiswa yang mendapatkan penilaian 

yang baik dalam metode OSCE ini juga baik dalam praktikum di lapangan, begitu 

juga sebaliknya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

 

5.2. Saran 

 

1. Masih diperlukan kebijakan pimpinan untuk menggerakkan upaya 

perbaikan agar tercapainya pelaksanaan OSCE yang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan baik berupa peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana  

2. Perlunya upaya peningkatan kemampuan pasien standar dan penguji dalam 

pengembangan materi ujian melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai agar 

tidak menimbulkan kebingungan bagi peserta ujian untuk memahami 

permintaan soal. 

3. Penggunaan metode Borderline Group Method atau Borderline Regression 

Method untuk menentukan standar kelulusan mahasiswa karena metode ini 

dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik. 

4. Agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jenis penelitian yang 

mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif agar dapat 

menghasilkan model OSCE yang ideal  

 

 

1. Sebagian besar komponen pelaksanaan OSCE sudah terlaksana dengan 

baik,meliputi waktu briefing, mekanisme dan peraturan ujian, ruangan/ 

tempat ujian, soundsystem, soal ujian, peralatan dan suasana kondusif .  

2. Komponen yang belum terlaksana dengan baik, meliputi disiplin waktu 

pelaksanaan ujian, instruksi soal tidak jelas dan sulit dimengerti,  metode 

penilaian dalam menetapkan kelulusan belum menggunakan Boderline 

Method serta pasien standar ,  

3. Angka kelulusan belum mencapai target yang diharapkan (52,3%) 
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