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Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
- Kuliah  
- Simulasi  
- Pembelajaran Kolaboratif  
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 50 mahasiswa, dan untuk yang 
kecil diskusi kelompok / jigsaw adalah sekitar 3-12 mahasiswa untuk 
setiap dosen. 

Beban  Untuk mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan untuk memenuhi 
minimum 79,33 jam dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 11,67 untuk kuliah. 
- 14.00 untuk struktur. 
- 14,00 untuk belajar mandiri. 
- 39,67 untuk praktik 

SKS  2 SKS 

Persyaratan Ujian  Mahasiswa harus menghadiri semua kelas dan menyerahkan semua 
kelas 
tugas yang dijadwalkan sebelum ujian pertengahan dan akhir. 

Mata Kuliah 
Pengantar 

 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah dan diberikan informatika 
keperawatan terkait tugas. 
Pengetahuan 
CLO 1: 
Mahasiswa akan dapat mengidentifikasi aspek etika dan aspek hukum 
termasuk tren saat ini dan masalah teknologi informatika keperawatan 
terkait. (K2) 
CLO 2: 
Mahasiswa akan dapat menemukan bukti melalui mesin pencari dan 
jurnal basis data. (K2) 
CLO 3: 
Mahasiswa akan dapat meninjau literatur termasuk kutipan dan 
referensi teknik menggunakan gaya APA dan Mendeley. (K2) 
 
Keterampilan: 
CLO 4: 
Mahasiswa akan dapat menulis artikel ilmiah menggunakan Ms Word. 
(S1) 
CLO 5: 



Mahasiswa akan dapat menganalisis dan menyajikan data menggunakan 
tabel, grafik, garis 
dan gambar menggunakan Ms. Excell. (S1) 
CLO 6: 
Mahasiswa akan dapat membuat dan menyajikan menggunakan Ms 
Power Point. (S1) 
CLO 7: 
Mahasiswa akan dapat merancang materi pendidikan berdasarkan bukti 
menggunakan Ms Publisher. (S1) 
 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
-! Aspek etika dan hukum, termasuk tren saat ini dan masalah yang 

terkait 
-! informatika kesehatan dalam keperawatan. 
-! Menemukan bukti melalui mesin pencari (Google dan Yahoo) dan 
-! basis data jurnal (Google Cendekia dan PubMED). 
-! Tinjauan literatur, termasuk kutipan dan referensi berdasarkan gaya 

APA 
-! dan menggunakan Mendeley. 
-! Menuliskan hasil pencarian dalam bentuk tinjauan pustaka, 

mengutip 
-! dan referensi menggunakan APA Style menggunakan perangkat 

lunak Mendeley. 
-! Menulis artikel ilmiah menggunakan Ms. Word dan menyimpan di 

Google 
-! mendorong. 
-! Analisis dan sajikan data dalam tabel, grafik, garis, dan gambar 

menggunakan Ms. 
-! Unggul 
-! Membuat dan menyajikan artikel ilmiah menggunakan Ms. Power 

Point. 
-! Desain materi pendidikan berdasarkan bukti menggunakan Ms. 
-! Penerbit. 
 

Bentuk Penilaian  - Tugas menulis: 6 tugas x 5% = 30%. 
- Membuat materi pendidikan menggunakan Ms Publisher = 35%. 
- Tes akhir: 30%. 
- Evaluasi mata kuliah; 5% 

Persyaratan Ujian  Persyaratan belajar dan ujian: 
-! Mahasiswa harus menghadiri 15 menit sebelum kelas dimulai. 
-! Mahasiswa harus mematikan semua perangkat elektronik. 
-! Mahasiswa harus memberi tahu dosen jika mereka tidak akan 

menghadiri kelas untuk penyakit, dll, 
-! Mahasiswa harus menyerahkan semua tugas kelas sebelum batas 

waktu. 
-! Mahasiswa harus menghadiri ujian untuk mendapatkan nilai akhir. 
Bentuk ujian: 
Ujian tertulis: Pertanyaan Pilihan Ganda menggunakan Vignet 
 

Media yang 
digunakan  

Presentasi Video dan PowerPoint. 



Daftar Bacaan   1. https://www.mendeley.com/guides/desktop 
2.https: //ras.papercept.net/conferences/support/word.php 
3.https: //www.excel-easy.com/basics.html 
4. https://www.javatpoint.com/powerpoint-tutorial 

 
 



 


