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Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
-! Kuliah (mis., Pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok kecil, 

case study) 
-! Tugas terstruktur (mis., Esai dan laporan refleksi) 
-! praktik statistik. 
-! Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 50 mahasiswa, sedangkan 

untuk fieldwork sekitar 7-10 mahasiswa untuk setiap dosen. 
-! Jam kontak untuk kuliah adalah 11,67 jam, tugas 14 jam, dan 

praktik adalah 39,76 jam.. 
Beban  Beban Kerja Untuk mata kuliah ini, Mahasiswa diharuskan untuk 

memenuhi 79,33 jam dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 11,67 jam untuk kuliah, 
- 14,00 jam untuk penugasan terstruktur, 
- 14,00 jam untuk belajar pribadi, 
- 39,76 jam untuk praktik. 
 

SKS  2 SKS  

Persyaratan Ujian  Mahasiswa harus menghadiri minimal 80% kelas dan menyerahkan 
semua 
tugas kelas yang dijadwalkan sebelum ujian akhir 

Mata Kuliah 
Pengantar 

Mahasiswa harus telah lulus semua perawatan dasar, dewasa, pediatrik, 
bersalin 
dan kursus perawatan kesehatan mental. 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah:  
 
Pengetahuan 
CLO1: Mahasiswa akan dapat memeriksa teori tentang biostatistik, 
konsep probabilitas dan hubungannya dengan penelitian. (K2) 
Kompetensi 
CLO2: Mahasiswa akan dapat meningkatkan interpretasi dan presentasi 
pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. (C4) 
 
Keterampilan 
CLO3: Mahasiswa akan dapat menjelaskan, menganalisis, menafsirkan 
dan 
menyajikan statistik inferensial (pengujian hipotesis: bivariat dan 
multivariat). (S1) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 



-! Hubungan antara statistik dan penelitian 
-! Statistik deskriptif 
-! Distribusi data, pengujian normalitas 
-! Validitas dan keandalan instrumen 
-! Statistik Inferensial (Pengujian hipotesis: bivariat dan multivariat) 

Bentuk Penilaian  -! Tugas terstruktur (esai dan laporan refleksi): 25% 
-! Presentasi individu dan kelompok: 20% 
-! Praktik statistik: 20% 
-! Ujian tertulis: 35% 
-! 5. Kehadiran dan partisipasi kelas: prasyarat ujian tertulis 

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 pemeriksaan: 
Ujian tertulis: Esai 

Media yang 
digunakan  

Presentasi Video dan PowerPoint. 
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