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Pembelajaran ILO5 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri, dengan hasil yang bermutu dan terukur
dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan
(CP)
etika ilmiah.
ILO6 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
ILO7 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja tim yang
dipimpinnya.
ILO8 Mampu menerapkan dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan berdasarkan nilai, norma,
dan etika akademik serta nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan.
CP MK
M1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan karakteristik sains, definisi sains dari berbagai perspektif dan analisis
karakteristik sains dikaitkan dengan sains Statistika beserta contoh-contoh kasus (ILO5, ILO6, ILO7, ILO8).
M2 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai topik sains berdasarkan karakteristik sains, interaksi sains dan
teknologi dan bagaimana sains bekerja dikaitkan dengan sains Statistika (ILO5, ILO6, ILO7, ILO8).
M3 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan materi dan energi, sumber energi, mahluk hidup dan lingkungannya, alam
semesta dan tata surya serta peristiwa-peristiwa kebumian dikaitkan dengan sains Statistika beserta contoh-contoh kasus
(ILO5, ILO6, ILO7, ILO8).
M4 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode ilmiah, penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah
sains dalam kehidupan sehari-hari, meliputi bidang Matematika, Statistika, Fisika, Biologi, Kimia, Kedokteran, Teknik dan
Ekonomi dan ditekankan pada sains Statistika (ILO5, ILO6, ILO7, ILO8).
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1 Karakteristik sains, definisi sains dari berbagai perspektif dan analisis karakteristik sains dikaitkan dengan sains Statistika.
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2 Berbagai topik sains berdasarkan karakteristik sains, interaksi sains dan teknologi dan bagaimana sains bekerja dikaitkan
dengan sains Statistika.
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Materi dan energi, sumber energi, mahluk hidup dan lingkungannya, alam semesta dan tata surya serta peristiwa-peristiwa
kebumian dikaitkan dengan sains Statistika.
Metode ilmiah, penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah sains dalam kehidupan sehari-hari, meliputi bidang
Matematika, Statistika, Fisika, Biologi, Kimia, Kedokteran, Teknik dan Ekonomi dan ditekankan pada sains Statistika.
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