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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah  

Ujian merupakan serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan dalam 

mengukur kompetensi seseorang pada bidang tertentu. Pada umumnya, ujian 

menjadi indikator keberhasilan pada peserta didik tentang pengetahuan dan 

pemahaman yang telah dipelajari serta sebagai pengukur kemampuan tertentu. 

Ujian seringkali menjadi stressor pada diri seseorang saat tidak berhasil 

menempuh ujian dengan nilai di atas standard nilai minimum yang telah 

ditetapkan. Mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standard nilai minimum 

diminta untuk mengikuti ujian ulang. Oleh karena itu, tidak sedikit mahasiswa 

memiliki perasaan cemas ketika akan menghadapi ujian. 

Pada mahasiswa khususnya kedokteran gigi terdapat dua jenis tes 

komprehensif diantaranya ujian tertulis dan ujian kompetensi skill atau OSCE 

(Objective Structured Clinical Examination). OSCE merupakan suatu metode 

penilaian kompetensi klinis pada mahasiswa kedokteran secara terstruktur dan 

terencana dengan waktu terbatas. OSCE pertama kali dicetuskan pada tahun 

1975 oleh Harden dan Gleeson (Kurniasih, 2014). Berbeda dengan fakultas lain 

yang menggunakan sistem pembelajaran SKS maka pada fakultas kedokteran gigi 

menggunakan sistem blok. Dikutip dari (website Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung, 2010) dalam satu semester terdapat 3 hingga 4 

blok yang rata-rata mahasiswa dalam satu semester akan menempuh 17-24 sks. 

Sistem blok pada dasarnya telah diatur oleh universitas sehingga mahasiswa tidak 

perlu berebut kelas sehingga mahasiswa mengikuti kegiatan akademik sesuai 

dengan blok yang telah ditetapkan. Pada setiap akhir blok setiap mahasiswa 
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diharuskan mengikuti ujian OSCE yang terdiri dari beberapa materi yang telah 

dipelajari dalam satu blok pembelajaran. OSCE dianggap menjadi ujian 

kompetensi yang paling sulit. Hal ini dikarenakan setiap mahasiswa harus mampu 

menguasai semua keterampilan dan mampu melakukan instruksi yang diberikan 

dengan benar dalam waktu yang telah ditentukan. Mahasiswa akan berpindah dari 

station ke station lainnya dan pada setiap station mahasiswa akan diberikan 

skenario sebagai dasar instruksi keterampilan yang akan dinilai. Station 

merupakan sebuah bilik ruangan simulasi yang didesain sedemikian rupa layaknya 

kondisi ruang pemeriksaan gigi pada umumnya. Skenario yang diberikan berupa 

kasus klinis. Dalam proses ujian penguji tidak memberikan pernyataan ataupun 

pertanyaan melainkan hanya mengobservasi peserta dengan memberikan 

penilaian berupa checklist skill. Buruknya performa dapat memengaruhi penilaian. 

Anggreini (2018) menyebutkan pada saat ujian OSCE, mahasiswa menjalani 

prosedur yang telah ditetapkan dengan datang sesuai waktu untuk mengikuti 

briefing persiapan OSCE, menggunakan jas lab rapi dan bersih, tidak adanya 

toleransi keterlambatan saat mengikuti ujian, membawa alat tulis dan alat yang 

diperlukan. Pada setiap station hanya diberi waktu 10 menit, yaitu 1 menit untuk 

membaca naskah skenario dan 9 menit sisanya untuk mengerjakan ujian di dalam 

ruangan. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah station sebelum waktunya 

dan tetap berada di dalam ruangan. Mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus 

apabila menanyakan soal maupun jawaban kepada penguji serta membawa 

catatan kecil, alat elektronik selama ujian belangsung. Saat OSCE berlangsung 

mahasiswa wajib menjaga sopan santun dan mengikuti seluruh rangkaian 

kegiatan OSCE. 
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Peneliti melakukan wawancara dengan dua orang mahasiswa fakultas 

kedokteran gigi pada tanggal 17 September 2018. Hasil yang didapat saat 

wawancara mengenai gejala yang dirasakan menjelang OSCE adalah jantung 

berdebar-debar kencang, sulit mengontrol diri, gelisah, kemampuan konsentrasi 

berkurang, merasa tidak berdaya, rendahnya keyakinan akan kemampuannya, 

tegang, keringat dingin, tidak nafsu makan. Hal ini merupakan indikator 

kecemasan seseorang dalam menghadapi suatu situasi yang dianggap sulit. 

Mendekati hari ujian, beberapa mahasiswa melakukan simulasi kecil bersama-

sama untuk melatih kemampuan diri dan belajar bersama. Mahasiswa 

menyatakan simulasi kecil tersebut dilakukan karena mahasiswa merasa tidak 

sepenuhnya yakin dengan kemampuan yang telah dimiliki dan takut apabila 

mengalami kegagalan saat ujian berlangsung. Pada saat ujian berlangsung 

mahasiswa menjadi mudah lupa, pikiran menjadi blank hingga pada situasi yang 

menegangkan mahasiswa tidak sengaja mematahkan peralatan ujian. Brand dan 

Schoonheim (dalam Amir, Iryani, & Isrona, 2016) mengungkapkan kecemasan 

muncul selama OSCE berlangsung disebabkan oleh durasi waktu yang diberikan 

sangat singkat, peserta yang secara terus menerus diobservasi oleh penguji, dan 

interaksi yang terjadi antara peserta dan penguji.  

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh kecemasan antara lain: 

1. Kinerja individu yang menurun dalam menjalankan aktivitas (Powell dalam 

Herdiani, 2012). 

2. Penurunan kapasitas kognitif dalam penyelesaian persoalan (Eysenck 

dalam Herdiani, 2012). 

3. Hubungan sosial menjadi terganggu dengan tindakan menutup diri hingga 

depresi (Clark dalam Herdiani, 2012). 
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Suatu tekanan yang terjadi pada diri manusia dapat menimbulkan 

perasaan cemas. Tingkat kecemasan seseorang dapat berbeda tergantung pada 

besarnya ancaman yang dihadapinya. Pada mahasiswa kedokteran gigi, 

menghadapi OSCE merupakan suatu hal yang dapat mengganggu ketenangan 

individu. Pada dasarnya, setiap individu pernah merasakan cemas, yaitu reaksi 

kekhawatiran akan sesuatu yang dapat mengganggu diri sendiri dalam 

menjalankan aktivitas. Kahan dan Donnelly (dalam Mohamadi, Alishahi & 

Soleimani, 2014) menyebutkan bahwa tingkat kecemasan dapat memberikan 

manfaat untuk menjaga diri agar tetap bekerja keras dan bertanggung jawab atas 

apa yang harus dilakukan, dan berdampak pada kehidupan yang sejahtera. 

Casbarro (dalam Tresna, 2011) menjelaskan bahwa kecemasan 

menjelang ujian diwujudkan dalam bentuk perpaduan oleh tiga aspek yang tidak 

dapat dikendalikan oleh individu, yaitu: a.) perilaku motorik yang tidak dapat 

terkendali seperti gemetar dan gerakan berulang; b.) Manifestasi Afektif, yaitu 

timbulnya perasaan gelisah, takut, dan cemas; c.) Manifestasi Kognitif, kecemasan 

yang terwujud sebagai bentuk ketegangan pada pikiran sehingga menimbulkan 

mental blocking, sulit konsentrasi, dan sulit menjawab pertanyaan. 

Dampak-dampak yang dihasilkan dari kecemasan sangat bervariasi. Pada 

tahap kecemasan yang berlebihan kondisi tersebut dapat menimbulkan efek 

negatif yang menggangu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Pada 

kehidupan sehari-hari kecemasan dapat menjadikan seseorang merasa khawatir 

dalam menghadapi sesuatu  

Menurut Kendal dan Hammen (dalam Nurlaila, 2011) terdapat faktor-faktor 

penyebab kecemasan, diantaranya adalah a.) genetik, diantaranya terdapat faktor 

endokrinologi ketidakseimbangan senyawa serotonin dan adrenalin, iregularitas 
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fungsi neurotransmitter, anatomi serta fungsi perkembangan otak manusia; b.) 

perilaku, respon cemas yang muncul merupakan sebuah proses dari pengalaman 

sebelumnya yang dipelajari kemudian dimunculkan dalam bentuk reaksi rasa 

cemas; c.) kognitif, kecemasan muncul akibat dari kesalahan dalam berpikir dan 

pemberian makna pada sebuah permasalahan atau peristiwa serta self-efficacy 

yang rendah. 

Berdasarkan beberapa faktor di atas dapat diketahui bahwa self-efficacy 

merupakan salah satu penyebab dari timbulnya kecemasan. Kepercayaan diri 

pada kemampuan akademik dapat membantu seseorang dalam mencapai 

keberhasilan. Akan tetapi, tafsiran terhadap hasil kinerja sebelumnya serta 

penilaian sosial dapat mempengaruhi seseorang dalam membangun self-efficacy. 

Self-efficacy (efikasi diri) merupakan kepercayaan individu atas kemampuannya 

untuk sukses menguasai situasi dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut 

Woolfolk (dalam Marini & Hamidah, 2014) self-efficacy merupakan penilaian 

individu terhadap seberapa besar kemampuan dan keyakinan diri sendiri dalam 

menyelesaikan tugas dan pencapaian suatu hasil tertentu. Seseorang dengan self-

efficacy rendah tampak lebih pasif, khawatir secara berlebihan, tertekan, dan 

pesimis. Sedangkan apabila seseorang memiliki self-efficacy yang tinggi individu 

selalu percaya pada kemampuan yang dimiliki dan tidak mudah putus asa.  

Pada mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah ujian dapat 

menimbulkan kecemasan dikarenakan mahasiswa tidak memiliki keyakinan yang 

tinggi untuk mencapai keberhasilan dan merasa dirinya tidak mampu dalam 

menghadapi ujian. Hal ini dikarenakan mahasiswa merasa dirinya tidak yakin 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Kurangnya kepercayaan pada kemampuan 

diri sendiri mengakibatkan individu terus memiliki perasaan tertekan bahwa dirinya 
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akan gagal dalam menghadapi situasi tertentu. Self-efficacy yang rendah juga 

dapat memberikan hal positif bagi sebagian individu karena dengan kesiagaannya 

menjadikan individu lebih mempersiapkan diri dengan belajar sebagai bekal untuk 

menghadapi ujian. Sebaliknya, individu yang memiliki self-efficacy yang cukup 

tinggi dirinya tidak akan merasa berada dibawah suatu tekanan yang mengancam 

sehingga individu dapat menghadapi kesulitan dengan baik diikuti usaha yang 

lebih besar dalam penyelesaian tugas. Self-efficacy dapat menentukan bagaimana 

individu berpikir, memotivasi diri sendiri, dan bertindak dalam menyelesaikan 

sesuatu. 

Menurut penelitian sebelumnya oleh Yuhelrida, Andriani dan Sofya (2016) 

menunjukkan bahwa nilai persentase mengalami kecemasan menghadapi OSCE 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala adalah 

kecemasan berat sekali sebanyak (3,6%), kecemasan berat (35,7%), kecemasan 

sedang (21,4%), kecemasan ringan (21,4%), dan yang tidak memiliki kecemasan 

(17,9%). Berdasarkan data di atas OSCE mempengaruhi kecemasan pada 

sebagian besar mahasiswa dan dapat diketahui bahwa kondisi psikologis 

mahasiswa dalam menghadapi ujian OSCE sangat bervariasi. Hal ini disebabkan 

oleh kondisi psikologis yang berbeda-beda. Pada individu tertentu kecemasan 

yang dialami cukup ringan dan beberapa individu yang lain mengalami kecemasan 

sedang hingga berat. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian di atas 

adalah variabel yang diukur sebelumnya hanya menggunakan variabel tingkat 

kecemasan menjelang OSCE. 

Maisaroh dan Falah (2011) melakukan penelitian mengenai topik 

Religiusitas dan Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional (UN) pada Siswa 

Madrasah Aliyah, bedasarkan hasil penelitiannya didapatkan hasil sebanyak 25 
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siswa mengalami kecemasan rendah, 83 siswa mengalami kecemasan sedang, 

dan 8 siswa mengalami tingkat stress yang tinggi. Pada penelitian tersebut 

variabel religiusitas menyumbang sebesar 18,5% pada variabel kecemasan  

menghadapi Ujian Nasional serta terdapat hubungan negatif dan signifikan dengan 

dibuktikan oleh uji korelasi dengan hasil – 0,430. Perbedaan pada penelitian saat 

ini dengan sebelummnya adalah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. 

Pada penelitian di atas variabel yang diukur adalah religiusitas sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan variabel self-efficacy. 

Pada penelitian lainnya, Permana, Harahap, dan Astuti (2016) melakukan 

sebuah penelitian pada 62 orang sampel siswa kelas IX untuk mengetahui 

hubungan tingkat efikasi diri dengan tingkat kecemasan siswa saat menghadapi 

ujian. Hasil yang diperoleh yaitu siswa memiliki self-efficacy sedang sebanyak 

(51,6%) 32 siswa dan kecemasan tinggi dialami sebanyak (69,4%) 43 siswa. 

Berdasarkan hasil uji statistik variabel self-efficacy terdapat korelasi dengan 

variabel kecemasan. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,575 

yang memiliki arti terdapat hubungan negatif antara kedua variabel yang 

menunjukkan adanya suatu korelasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Permana, dkk (2016) dengan penelitian saat ini adalah subjek penelitian yang 

digunakan oleh penelitian sebelumnya merupakan siswa kelas IX yang akan 

menghadapi UN, sedangkan penelitian yang sedang diteliti merupakan 

mahasiswa fakultas kedokteran gigi yang akan menghadapi OSCE. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Novitarum, Tampubolon, dan Manurung 

(2018) mengenai “Hubungan Motivasi Belajar Dengan Kecemasan Mahasiswa 

Menghadapi OSCE” dengan 61 responden. Berdasarkan penelitian tersebut 

sebanyak (1,6%) 1 mahasiswa mengalami kecemasan ringan, (70,5%) 43 
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mahasiswa mengalami kecemasan sedang, dan sebanyak (27,9) 17 mahasiswa 

mengalami kecemasan berat. Dalam penelitian ini variabel motivasi belajar 

dengan kecemasan memiliki korelasi positif dengan hasil uji korelasi sebesar 

0,266. Perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian milik 

Novitarum, dkk (2018) adalah variabel bebas yang diteliliti sebelumnya variabel 

motivasi belajar sedangkan penelitian ini menggunakan variabel self-efficacy. 

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui apakah 

ada hubungan antara self-efficacy dengan kecemasan pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi menjelang OSCE. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara self-efficacy dengan kecemasan menghadapi Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE) pada mahasiswa Kedokteran Gigi. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

terhadap ilmu khususnya Psikologi Kesehatan Mental dan Psikologi 

Kepribadian terkait dengan efikasi diri dan kecemasan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kecemasan menghadapi OSCE terutama dalam kaitan dengan self-

efficacy. 

 

 

 


