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Abstrak — Masalah, Uji Kompetensi Mahasiswa 

Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang 
merupakan perubahan bentuk dari Uji komptensi 
dokter indoenesia yang telah dilaksanakan sejak 
2007 dengan tujuan agar lulusan pendidikan profesi 
dokter pada institusi pendidikan kedokteran di 
Indoensia mengahasilkan lulusan dokter dengan 
standar yang sama atau sesuai standar yang 
ditetapkan oleh KKI melaluiau buku Standar 

Komptensi Dokter Indoensia (2013 dan 2016). 
Namum hasil UKMPPD pada program profesi 
dokter di FKK UMJ mengalami penurunan sejak 
Agustus 2014 hingga Mei 2015. Tujuan, penelitian ini  
menghasilkan prediksi model uji mini OSCE dan 
SOCA terhadap keberhasilan mahasiswa menjalani 
UKMPPD. Metode Desain penelitian yang akan 
digunakan adalah desain penelitian eksperimental.  

Sampel sebanyak jumlah mahasiswa program 
profesi yang akan mengikuti UKMPPD pada periode 
tahun 2017-2018.  Penelitian akan dilakukan di 
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan pada Februari 
2017 hingga Agustus 2018. Pengukuran prediksi 
model uji mini OSCE dan SOCA berdasarkan hasl 
nilai ujian mini OSCE dan SOCA dengan nilai hasil 
UKMPPD pada periode tahun 2017 dan 2018. Hasil 

penelitian dengan Mini Soca mampu memprediksi 
secara tepat kelulusan CBT sebesar 75%.   
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I.PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Uji Kompetensi Program Profesi Dokter 

(UKMPPD) merupakan evaluasi pada tahap akhir 

program profesi dokter yang diselengagrakan oleh 

negara agar memperoleh hasil lulusan yang sesuai 

standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalaui 

standar pendidikan dokter (KKI). Persentase tingkat 

kelulusan peserta dari Program studi pendidikan 

kedokteran (PSKD) FKK-UMJ pada periode Agustus 

2014 hingga Mei 2015 dibawah   

60 %. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka 

tingkat kelulusan peserta dari PSKD FKK-UMJ masih 

jauh dari harapan istitusi, sehingga perlu dikaji faktor –

faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya tingkat 

kelulusan mahasiswa pada UKMPPD, Oleh karena itu 

diperlukan penelitian yang dapat memprediksi dan 

identifikasi faktor yang dapat mengurangi tingkat 

kelulusan di UKMPPD.   

  

B. Rumusan masalah   

Masihrendahnya tingkat kelulusan pada 

UKMPPD dapat berimplikasi pada mahasiswa, 

institusi dan stake holder. Mahasiswa yang tidak llus 

UKMPPD maka akan mengulang pada periode 

berikutnya sehingga memerlukan biaya dan waktu 

tambahan dalam pendidikan, sedangkan bagi intitusi 

memperoleh nilai yang kurang dalam akreditasi 

program studi dan juga penerimaan mahasiswa akan 

dikurangi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh kemenristek dikti.  

  

C. Tujuan dan Manfaat penelitian   

Penelitian ini bertujuan memperoleh 

model prediksi uji mini OSCE dan SOCA. 

Menghasilkan model intervensi pada hasil uji mini 

OSCE dan SOCA. Manfaat penelitian Penelitian ini 

sangat menunjang program pemerintah untuk 

menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas 

dengan mengacu pada hasil UKMPPD dengan 

tingkat kelulusan mencapai lebih dari 90% . Dengan 

menghasilkan dokter yang sesuai standar  maka 

berimplikasi pada pelayanan kesehatan 

dimasyarakat yang dilayani oleh dokter yang akan 

memberikan pelayanan yang berkualitas, dengan 

harapan pelayanan yang berkualitas maka derajat 

kesehatan dimasyarakat akan meningkat.  

Hasil penelitian ini  diimplementasikan 

pada program yang  profesi sehingga mahasiswa 

yang sedang dalam kegiatan rotasi klinik dapat 

segera diidentifikasi faktor-faktor dominan  yang 

dapat mempengaruhi tingkat kelulusan di UKMPPD. 

Model ini juga dapat menjadi acan bagi fakultas 

kedokteran lainnya agar mempeoleh tingkat 

kelulusan pada UKMPPD mencapai sesuai target 

masing masing institusi.   

  

  

Evaluasi Pendidikan  

        Penilaian pada proses pembelajaran 

merupakan kegiatan yang sangat penting, sehingga  

proses pembelajaran akan selalu diikuti dengan 

proses penilaian. Linn dan Gronlund (2009), 
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mengutarakan bahwa penilaian merupakan cara 

untuk menjamin bahwa tujuan pembelajaran telah  

diperoleh atau dicapai oleh peserta didik(1). Namun 

hasil atau  data dari penilaian selain digunakan untuk 

menilai pencapaian mahasiswa, dapat pula digunakan 

untuk penilaian atau evaluasi pada beberapa 

komponen proses pembelajaran atau kurikulum, 

seperti evaluasi program pembelajaran, evaluasi 

proses pembelajaran, evaluasi kebijakan institusi, 

evaluasi staf pengajar dan staf administrasi, serta 

evaluasi terhadap sistem evaluasi itu sendiri[2]. 

Pendidikan kedokteran memiliki beberapa bentuk dan 

macam penilaian dengan  tujuan akhir dari penilaian 

tersebut adalah memberikan informasi dan jaminan 

pada stake holder atau masyarakat sebagai  pengguna 

dokter, bahwa dokter yang dihasilkan oleh institusi 

pendidikan telah memiliki kompetensi dan  kualifikasi 

yang dibutuhkan masyarakat [3].   

       Tanggung jawab sosial dan jaminan kualitas 

lulusan menyebabkan proses evaluasi di pendidikan 

kedokteran melalui proses yang terstruktur dan 

berkesinambungan, sejak dari pendidikan tahap 

akademik, dan pendidikan tahap kepaniteraan/profesi, 

sehingga bentuk penilaian pembelajaran di pendidikan 

kedokteran memiliki sistem penilaian yang 

terintegrasi. Sistem penilaian yang terstruktur dan 

teringrasi telah dilaksanakan oleh fakultas-fakultas 

kedokteran di dunia, dengan  berlandaskan pada 

model piramida Miller, evaluasi dilakukan berdasarkan 

tingkatan pencapaian mahasiswa [4].  Sistem penilaian 

pada pendidikan kedokteran yang berdasarkan pada 

piramida Miller, namun juga tetap mengaju pada 

sistem penilaian secara umum seperti, harus memiliki 

cetak biru penilaian, validitas, reliabilitas, usability 

(kemudahan), dan sistem skor dan grading. Pentingnya 

validitas dan reliabilitas pada suatu penilaian, karena 

dengan validitas dan reliabilitas yang tepat maka suatu 

penilaian dapat dipertanggungjawabkan oleh institusi 

sebagai sistem penilaian yang adil bagi mahasiswa, 

dengan bentuk penilaian yang tepat dalam rangka 

menilai pencapaian mahasiswa sehingga dapat 

memberikan jaminan bagi stake holder [1].  

  

Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi 

Dokter          Tahap akhir proses penilaian seorang 

mahasiswa kedokteran, agar dapat dinyatakan sebagai 

dokter dan bekerja dengan profesi dokter, adalah 

apabila telah lulus dari Uji Kompetensi Program 

Profesi Dokter (UKMPPD), yang akan digunakan 

untuk memperoleh sertifikat kompetensi sehingga 

dapat digunakan untuk pengurusan Surat Tanda 

Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Uji 

Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) yang telah 

berubah Menjadi UKMPPD   telah dilaksanakan sejak 

2007 hanya berfokus pada penilaian kognitif,  

sedangkan untuk menilai tingkat keterampilan atau 

psikomotor dan profesionalisme dilakukan penilaian 

dalam  bentuk Objective Structure Clinical 

Examination (OSCE).   

  

Objective Structure Clinical Examimination 

(OSCE)  

OSCE. The Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE) dikenalkan pertama kali oleh 

Harden dan koleganya pada tahun 1975. Awalnya 

dirancang untuk menilai keterampilan klinik dan 

kompetensi mahasiswa kedokteran tingkat akhir 

(Rusforth,2007). Pada waktu itu OSCE dirancang 

dengan melibatkan serangkaian 16 station, masing-

masing dalam durasi 5 menit [3].  

OSCE adalah “an approach to the assessment of 

clinical competence are assessed in planned or structured 

way”(Harden, 1988). OSCE adalah sebuah pendekatan 

untuk penilaian kompetensi klinik dengan cara yang 

direncanakan atau terstruktur [3] [5].  

Dengan definisi tersebut OSCE mencoba untuk 

mengurangi subjektifitas yang biasanya terjadi pada 

sebagian besar asesmen keterampilan klinik 

konvensional. OSCE adalah sebuah format penilaian 

dengan cara para peserta uji/kandidat berkeliling di 

sebuah sirkuit yang terdiri dari station – station. Pada 

station tersebut para peserta uji/kandidat harus 

melakukan tugas tertentu, biasanya melibatkan 

keterampilan klinis, seperti anamnesis atau pemeriksaan 

pasien. Rancangan penilaian untuk setiap station disusun 

dan ditentukan sebelumnya [6]. Evaluasi keterampilan 

dasar harus berisi kasus yang spesifik dengan variasi 

penampilan kasus atau masalah yang berbeda – beda [7] . 

Untuk mengukur reliabilitas keterampilan klinik, maka 

kinerja/penampilan harus diambil dari contoh melalui 

rangking  masalah – masalah pasien. Hal ini merupakan 

prinsip dasar yang mendasari pengembangan OSCE .  
  

Structure Oral Clinical Assessment (SOCA)   

   Structure Oral Clinical Assessment (SOCA), 

merupakan bentuk evaluasi pada mahasiswa kedokteran 

dengan bentuk mahasiswa yang sama sepertii OSCE 

namum titik berat dari penilaian adalah pada 

kemamnpuan knowledge [1][8]. Bentuk evaluasi ini 

sudah banyak digunakan pada institusi pendidikan 

kedokteran terutama pada penilaian formatif, namum 

masih kurang dalam penilaian sumatif [9][10] . Kemampuan 

mahasiswa dalam uji SOCA adalah adalah untuk melihat 

kemampuan pengetahuan yang dapat dilaksnakan pada 

setiap tahapan pendidikan di kedokteran [8][9] 

 . Tingkat kesulitan dari uji SOCA dapat disesuaikan 

dengan tingkat pengetauan yang telah dicapai oleh 

mahasiswa sehingga evaluasi dengan SOCA dapat pua 

digunakan sebagai formatif atau progres test atau tes 

sumatif atau komprehensif tes [1][4][10].  

     

II. METODE PENELITIAN   
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A. Paradigma penelitain (Heading 2)  

Penelitian dengan menggunakan OSCE dan SOCA 

merupakan  salah bentuk untuk menilai kemampuan 

mahasiswa pada profesi kesehatan, dan sudah banyak 

digunakan di isntiusi pendidikan kedokteran. Bentuk 

penilaian ini untuk mengevaluasi kemampuan  Does 

terhadap suatu keterampilan atau logika klinik yang 

dimiliki oleh mahasiswa kedokteran. Seperti yang 

dituangkan pada Piramida Miller, kemampuan Does 

adalah kompetensi yang tertinggi dalam kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang tenaga profesional kesehatan 

terutama seorang dokter [11] .  

B. Pendekatan   

      Desain penelitian yang akan digunakan adalah 

dengan pendekatan desain quasi  eksperimental with in 

grup dengan  memberikan perlakuan pada mahasiswa 

yang memiliki nilai rendah hasil dari uji mini OSCE dan 

SOCA.  

C. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan secara primer.  

Variabel  dependen diukur secara dengan uji mini 

OSCE dn SOCA dengan mempersiapakan statsion 

untuk OSCE dan Statation untk SOCA yang  

dilaksanakan diruang ujian csl. Sedangkan variabel 

independen didapat hasil hasil UKMPPD diperoleh.  

Pengumpulan data dilakukan oleh tim peneliti dan 

dibantu oleh 2 asisten peneliti dengan kualifikasi 

pendidikan sarjana bidang  Kesehatan yang sudah 

dilatih dan terbiasa dalam pengambilan data serupa.  

D. Analisis Data  

     Analisis data dianalisis dengan software statistik 

SPSS versi 15.0.  Sedangkan pengujian model prediksi 

mini OSCE dan SOCA dianalisi dengan confirmatory 

factor analysis .  

  

III.HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini ingin melihat apakah nilai Mini 

OSCE (Obejective Structure Clinical Examintaion) 

dan nilai mini SOCA ( Structure Oral Clinical Analysis 

) dapat memprediksi nilai kelulusan mahasiswa pada 

ujiankompetensi  sebenarnya yang dijalankan oleh PN 

UKMPPD ( Panitia Nasional uji Komptensi Mahasiswa 

Pendidikan Profesi Dokter) yang diselengarakan 4 kali 

dalam setahun  

Ujian OSCE yang sebenarnya terdiri atas 14 

station, dengan 2 station sitirahat, sehingga ada 12 

station yang memilki skenario untuk diujikan, 

sedangkan untuk penelitian ini dilakukan hanya dengan 

6 station dengan 2 kali istirahat. Tujuan uji OSCE 

adalah dapat meilhat komptensi mahasiswa calon 

dokter dalam keterampilan klinik yang didukung 

dengan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku.   

  

  

Tabel1. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pengalaman  
Mengikuti CBT  

Pengalaman 

mengikuti CBT  

Jumlah (n)  Persentase (%)  

1 kali   56  77,8  

2 kali  16  22,2  

Total  72  100,0  

  

Pada tabel satu memperlihatkan bahwa peserta 

yang mengikuti mini OSCE da SOCA didominasi oleh 

first taker, mahaisiwwa yang sudah ikut lebih dari 2 

kali. Setiap periode ujian kompetensi tergantung 

yudisum dan lulusan pada masing –masing institusi .   

Untuk SOCA yang sebenarnya terdiri atas 

beberapa station yang tujuannya untuk melihat 

kemampuan analisis mahasiswa terhadap suatu 

masalah kesehatan dengan menguraikan dan 

menjelaskan dasar teori, pemeriksaan penunjang , 

diagnosis dan penatalaksaan penyelesaian masalah 

kesehatan pasien.  Dengan harapan dengan nilai SOCA 

yang baik maka mahasiswa dapat diprediksi dapat 

menyelesaiakan ujian pengetahuan dengan CBT dapat 

memperoleh nilai yang baik pula.   

Pada ujian Mini OSCE maka keterampilan yang diujikan 

adalah:  

1. Integumen,    

2. Endokrin, metabolisme dan nurisi- hipertiroid  

3. Sistem saraf-stroke infrak  

4. Ginjal dan saluran kemih-Pemasangan kateter 

uretra  

5. Sistem indra-konjungtivitis  Untuk SOCA 

dibuatkan 4 masalah :  

1. Gangguan Thyroid , dengan konsentrasi pada 

ilmu pengetahuan dasar kedokteran, ingin 

mendapatkan jawaban anatomi kelenjar yang 

ada pada leher.  

2. Kejang demam, dengan konsentrasi penagngan 

kasus darurat pada anak yang selama ini sudah 

sering ditangani dan dipelajari saat rotasi klinik 

di bagian anak pada RS pendidikan  

3. Koma Hipoglikemik, dengan konsentrasi pada 

penanganan kasus menurunnya kesadaran 

pasien akibat menurunya kandungan glukosa 

darah.  

4. Malaria, dengan konsentrasi pada kasus 

penyakit infeksi yang banyak terjadi di 

Indonesia terutamapada daerah edemik.  

  

Kegiatan Mini OSCE dan SOCA seperti yang terlihat pada 

gambar 1  
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Gambar 1. Kegiatan OSCE  

  

  

  

Tabel 2 dan 3 memperlihatkan tingkat 

keberhasilan responden atau mahasiswa, selain 

station 4 maka station 2 juga memikuli nilai kelulusan 

yang rendah sedangkan yang memiliki tingkat 

kelulusan yang tinggi nampak pada station 1. Dengan 

ini memperlihatkan kesiapan mahasisiwa untuk 

menempuh ujian nasional komptensi dokter masih 

kurang sehingga bila tidak dilakuan intervensi maka 

mahasiswa tersebut bila mengikuti ujian dapat 

diprediksi tidak dapat lulus pada ujian kompetensi 

dokter nasional .  

  

  

 

  

Gambar 2. Kegiatan SOCA  

 IV.  KESIMPULAN  

     Mini Soca mampu memprediksi secara tepat 

kelulusan CBT sebesar 75%, dengan sensitivitas 89,8% 

yaitu mampu dengan tepat memprediksi mahasiswa 

yang tidak lulus dan spesivisutas 41,0% yaitu mampu 

dengan tepat memprediksi mahasiswa yang lulus.  

     Secara umum hasil nilai dari mini OSCE dan SOCA 

memperlihatkan pengetahuan dan ketampilan yang 

dimiliki oleh mahasiswa FKK UMJ program profesi 

masih jauh dari kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang calon dokter.  

  

  

  

  

Banyaknya jumlah mahaiswa program profesi dokter 

yang tidak lulus 72.2 % pada ujian mini OSCE dan SOCA 

memperlihatkan kurangnmya kemampuan yang 

diperoleh oleh mahasiswa terutama yang akan ujian 

UKMPPD.Hasil uji mini OSCE dan SOCA mampu 

memprlihatkan kemanjuan belajar dari mahasiswa 

pendidikan profesi pada Prodi Profesi pendidikan 

  
Tabel 2. Rekapitulasi Distribusi Responden berdasarkan Kelulusan pada Station 1- 5  

 
 

Kriteria  

Kelulusan    

Station 1  Station 2  Station 3  Station 4  Station 5  

n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  

Tidak Lulus  17  8,3  19  26,4  12  16.7  72  100,0  8  11,1  

Borderline  35  29,2  25  34,7  54  75,0  0  0,0  51  70,8  

Lulus   16  62,5  25  34,7  6  8,3  0  0,0  13  18,1  

Superior   0  0,0  3  4,2  0  0,0  0  0,0  8  11,1  

Total  72  100,0  72  100,0  72  100,0  72  100,0  72  100,0  

   
Tabel 3. Hasil prediksi Mini SOCA terhadap Ujian CBT  

Prediksi Ujian CBT  

(mini SOCA)  

 Hasil Ujian CBT       

Total  
Tidak L ulus  L ulus   

n  %  n   %  N  %  

Tidak lulus  44  89,8  5   20,2  49  100,0  

Lulus  13  59,0  9   41,0  22  100,0  
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Dokter. Hasil mini OSCE dan SOCA  dapat menjadi 

prediksi untuk tingkat keberhasilan pada ujian UKMPPD 

yang sebenarnya. Perlu bentuk bimbingan yang teopat 

meilhat hasil dari Mini OSCE dan Mini SOCA 

memperlihatkan hasil yang kurang baik untuk mahaiswa 

calon  

UKMPPD.  
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