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Deskripsi Mata Kuliah :Mata kuliah ini merupakan berisi pembahasan mengenai aplikasi Ms. Exccel untuk analiis data statistic meliputi analisis statistic 

dengan menggunakan fungsi yang ada di Ms. Excel, analisis statistic untuk statistic deskriptif, analisis statistic untuk statistic 
inferensial, Model titik impas/BEP, dan metode ABC. 

 
Standart Kompetensi :Mahasiswa mampu menganalisis, mengelola, danmengoperasikanaplikasikomputerkhususnyaMs. Excel dan menerapkannya dalam 

bidang kesehatan. 

 

 

 



Pert

emu

an 

ke 

Komptensi Dasar Indikator Pokok 

Bahasan/Mate

ri 

Sub Pokok Bahasan Aktivitas Pembelajaran  Rujukan 

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan gambaran 

perkuliahan, materi 

yang akan dipelajari, 

dan manfaat mata 

kuliah 

- Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
deskripsi dan 
kompetensi mata 
kuliah 

- Mahasiswa mampu 
menyebutkan 
materi dan manfaat 
mata kuliah 

Penjelasan 
dan kontrak 
Perkuliahan 

a. Deskripsi, 
Kompetensi, dan 
materi dari mata 
kuliah 

b. Mata kuliah 
AplikasiPengolahan 
Data 
Kesehatanbagian 
dari kurikulum 
kesehatan 
masyarakat 

c. Manfaat 
AplikasiPengolahan 
Data Kesehatan 

d. Aturan kuliah & 
motivasi belajar 

a. Perkenalan 
b. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

Silabi dan kontrak kuliah  
c. Menjelaskan pengertian, lingkup, manfaat 

dan keterkaitannya dengan kompetensi 
kesehatan masyarakat 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Memberi tugas membaca referensi 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 
Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

Silabi, 
RPKPS, 
dan Kontrak 
Kuliah 

2 Mahasiswa akan dapat 
menjelaskan 
Analisisstatistikdengan 
Ms. Excel 

Mahasiswamampu: 
a. menjelaskan 

statistikdalambida

ngkesehatan 

b. menjelaskan 
analisis statistik 
dengan Ms. Excel 

Pengenalan 

AnalisisStatisti

skdengan Ms. 

Excel 

a. Statistikbidangkeseh

atan 

b. Persiapananalisisstat

istikdengan Ms. 

Excel 

c. Data Validasi 

a. Mereviumaterisebelumnya 
b. Menjelaskankepadamahasiswatentangpeng

ertian, lingkup, 
manfaatstatistikdalambidangkesehatan 

c. Menjelaskananalisisstatistikdenganmenggu
nakanMs. Excel 

d. Memberilatihan 
e. Memberitugasmencari data statistik 
f. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 
Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 
 

Wajib : 

   1 

 

 

3, 4 Mahasiswa akan dapat 
menjelaskan lingkup 
serangga penular 
penyakit (lanjut) 

Mahasiswamampu: 
Menjelaskan 

a. Analisis statistik 
dengan Insert 

AnalisisStatisti

kdengan Insert 

Function 

a. FungsiAvedev, 
Average, Averageif, 
Averageifs 

b. FungsiBeta 

a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa 
tentangpengertian, analisisstatistikdengan 

Wajib : 

   1 



Function 
b. cara pemakaian 

insert function 
dalam analisis 
statistik 

c. FungsiBinom 
d. FungsiChisq 
e. Fungsi Confidence 
f. FungsiCorrel 
g. Fungsi Covariance 
h. Fungsi F 
i. Fungsi Forecast 
j. Fungsi Frequency 
k. Fungsi Intercept 
 
 

insert function 
c. menerangkanjenis teknik koleksi nyamuk 
d. Memberitahukatn materi yang akan datang 
e. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 

 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 
Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 
 

 

5 Mahasiswa akan dapat 
menjelaskan Tendency 
central danpersebaran 
data 

Mahasiswamampu: 
a. menjelaskan cara 

menghitung 
Tendency central 

b. menjelaskan cara 
membuat sebaran 
data 

 

Tendency 

central 

danPersebara

n data 

a. Tendency central : 
Mean, Median, 
Modus 

b. Ukuranposisi 
c. Persebaran data : 

Range, 
standardeviasi, 
varian 

a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
Ukuran Tendency Central 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
ukuranposisi 

d. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
persebaran data 

e. Memberitahukan materi yang akan datang 
f. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 
Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 
 

 

Wajib : 

    2 

 

 

6 Mahasiswa akan dapat 
menjelaskan Nilai Z 

Mahasiswamampu: 
a. menjelaskan 

konsep Nilai Z 
b. menjelaskan cara 

mencari Nilai Z 
 

Nilai Z a. Standarisasi Z 
b. Rank 
c. Large dan Small 
d. Percentrank 
 

a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
standarisasi Z 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
Rank 

d. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
Large dan small 

e. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
Percentank 

f. Memberitahukan materi yang akan datang 
g. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 
 

Wajib : 

   1 

 



Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 
Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 
 

5 

7 

 

Mahasiswa akan dapat 
menjelaskan 
statistikdeskriptifdanek
sponential smoothing  

Mahasiswamampu: 
a. menjelaskan cara 

penggunaan 
statistik deskriptif 

b. menjelaskan cara 
penggunaan 
eksponential 
smooting 

 

Statistikdeskrip

tifdanEkspone

ntial smoothing 

a. StatistikDeskriptif 
b. Ekspoential 
smoothing  

a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
statistikdeskriptif 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
eksponential smoothing 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 

 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 

Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 

Wajib : 

  1 

 

8 

UTS 
 Bioassay 

(lanjutan) 

9 

9 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan Uji t 

Mahasiswamampu: 
a. menjelaskan t-

test Paired Two 
Sample for 
Means 

b. menjelaskan t-
test two sample 
assuming equal 
variances 

c. menjelaskan two 
sample assuming 
unequal 
variances 

Uji t a. t-test paired two 
sample for means 

b. t-test two sample 
assuming equal 
variances 

c. t-test two sample 
assuming unequal 
variance 

a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang t-
test paired two sample for means 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang t-
test two sample assuming equal variances 

d. menjelaskan kepada mahasiswa tentang t-
test two assuming unequal variances 

e. Memberitahukan materi yang akan datang 
f. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 

Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 
 

 

 

10 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

ujikorelasidan 

Covariance 

Mahasiswamampu : 
a. Menjelaskan 

carapenggun
aanujikorelas
i 

b. menjelaskan 

UjiKorelasidan

Covarince 

a. Menjelaskan 
ujikorelasi 

b. Menjelaskan 
covariance 

a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
ujikorelasi 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
covariance 

Wajib : 

 1 



cara 
penggunaan 
covariance 

d. memberitahukan materi yang akan datang 
e. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 

Teknik : Ceramah, praktikum, Tanya jawab 
 

1

1 

11 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

ujiregresidan sampling 

Mahasiswamampu : 
a. Menjelaskan 

konsep 
susceptibility test 

b. bahan dan alat 
c. prosedur 

pelaksanaan 
d. analisis hasil 

Ujiregresidan 

sampling 

a. Ujiregresi 
b. Sampling 

a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
ujiregresi 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
cara sampling 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 
e. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 

Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 
 

Wajib : 

  1 

12 Mahasiswa dapat 

menjelaskan Model 

Titikimpas (BEP) 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan : 
a. BEP 

Model 

titikimpas 

(BEP)  

a. BEP a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
BEP 

c. Memberitahukan materi yang akan datang 
d. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 
e. MemberitugasBEP 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 
Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 
 

Wajib : 

 3 

 

13 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

analisispulangpokok 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan : 
a. Konsepanalisispul

angpokok 
b. Cara 

analisispulangpok
okberdasarkan 
BEP 

 

Analisispulang

pokok 

a. Analisispulangpokok a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
analisispulangpokok 

c. Memberitahukan materi yang akan datang 
d. Membuatlaporanpraktikum 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD, PC 
Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 

Wajib : 

 3 



1

2 

14 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan Analisis 

ABC 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan : 
a. Cara Analisis 

ABC 
 

Analisis ABC a. Analisis ABC a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 
analisis ABC 

c. Memberitahukan materi yang akan datang 
d. Mahasiswamembuatlaporanpraktikum 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 
Teknik : Ceramah, Praktikum, Tanya jawab 
 

Wajib : 

 3 

1

3 

15 

Mahasiswa dapat 

mempresntasikantugas

praktikum 

Mahasiswa mampu : 
a. Menyelesaikantug

as 
b. Mempresentasika

ntugas 
 

Presentasidan 

review 

a. Tugaspraktikum 
b. Review materi 

UAS  

a. Mengevaluasi materi pertemuan 
sebelumnya 

b. Menilaihasiltugasmahasiswa 
c. Memberitahukan materi untuk persiapan 

UAS 
d. Memberi motivasi 
e. Mahasiswamempresentasikantugas 
 
 
Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 
Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

 Wajib : 

1, 2, dan 3 

16 UAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Level Taksonomi  :  

Pengetahuan 40 % 

Pemahaman 40 % 

Penerapan 20 % 

Analisis 0 % 

Sintesis 0 % 

Evaluasi 0 % 

 
 
Komposisi Penilaian   :   
 

 
Aspek Penilaian 

 
Prosentase 

(%) 

Ujian Akhir Semester  30 

Ujian Tengah Semester 30 

Tugas 40 

Total  100 
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