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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN ILMU KOMPUTER 

 

 

Mata Kuliah : Data Warehouse Kode MK : C-SI048 

Program Studi : Sistem Informasi Penyusun :  

Sks : 3 SKS Tahun Ajaran : 2015/2016 

 

 

1. Uraian Dasar 

Matakuliah ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan data warehouse. 

2. Unsur Capaian Pembelajaran 
 

A. Capaian Sikap  

 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 

 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian 

dunia. 

 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 
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temuan orisinal orang lain; 

 6. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat dan lingkungannya. 

 7. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan 

bangsa serta masyarakat luas. 

 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 11. Memiliki kemampuan Leadership yang baik dan kemampuan mampu bekerja dalam team serta 

memiliki kemampuan komunikator yang baik 

B.Capaian Ketrampilan 

Umum 

 

 1.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

 2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, 

gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir. 

 3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
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berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. 

 4. Mengelola pembelajaran secara mandiri. 

 5. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya. 

 6.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

C.Capaian 

Pengetahuan 

 

 1. Menguasai pengetahuan mengenai konsep pengembangan software, untuk dapat memformulasikan 

permasalahan dalam Siklus Pengembangan sistem informasi yaitu Perencanaan, analisa, desain, 

implementasi dan testing. 

 2. Menguasai pengetahuan dalam membaca permasalahan yang dihadapi perusahaan dan alternatif 

pemecahan masalah serta bagaimana mengintegrasikan komponen IT dan non IT sehingga dapat 

memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan 

D. Capaian 

Ketrampilan Khusus 

 

 1. Mampu mengaplikasikan setiap tahapan dalam Siklus Pengembangan sistem informasi yaitu 

Perencanaan, analisa, desain, implementasi dan testing dengan menerapkan teknologi IPTEK yang 

terkini serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi pada setiap tahapan pengembangan 

sistem. 

 2. Mampu membaca proses dalam sebuah perusahaan untuk kemudian memetakan masalah IT yang 
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dihadapi perusahaan, mampu mengkaji menyelesaikan permasalahan IT yang dihadapi serta 

mampu mengintegrasikan komponen IT dan non IT sehingga dapat memberikan manfaat 

maksimal bagi perusahaan 

 

 

3. Komponen Penilaian 

 

Kehadiran : 10 % 

Tugas : 20 % 

UTS : 30 % 

UAS : 40 % 
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5. Rencana Pembelajaran Semester 

 

Minggu Kompetensi 
BahanKajian 

(Materi Ajar) 
Metoda Pembelajaran 

Kegiatan Mahasiswa Kriteria 

Dan Penilaian Indikator 

1. Mahasiswa dapat 

merancang aplikasi 

data warehouse 

 Pengantar Data 

Warehouse 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

bahasan ini 

mahasiswa mampu: 

 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

konsep dasar 

data 

warehouse. 

2 Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

 Mahasiswa 

dapat 

merancang 

aplikasi 

data 

warehouse 

 

 Data 

warehouse 

: the 

building 

blocks. 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

 Setelah mengikuti   proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu: 

 Menjelaskan 

komponen 

data 

warehouse 

(data source, 

data staging, 

data storage, 

dan 

information 

delivery). 

 

3. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

Cara Memperoleh 

Kebenaran Dan 

Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan 

 

 Planning & 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

            Setelah 

mengikuti       

proses belajar 

mengajar pada 

bahasan ini 
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mampu: 

 Mahasisw

a dapat 

merancan

g aplikasi 

data 

warehous

e. 
 

Requirem

ent 

 

mahasiswa 

mampu: 

 Menjelaskan 

perencanaan 

dan 

requirement 

data 

warehouse. 

 

4. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

 Mahasisw

a dapat 

merancan

g aplikasi 

data 

warehous

e  

 

Fungsi-fungsi 

Data 

Warehouse : 

 Analysis 

dimensi 

 Informatio

n packet 

 Requirem

ent 

gathering 

methods 

 Requirem

ent 

definition 

 Data 

design 

requireme

nt 

 Arsitektur 

requireme

nt 

 Data 

storage 

specificati

on 

 Informatio

n delivery 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

bahasan ini 

mahasiswa mampu : 

 Menjelask

an 

perencanaa

n dan 

requiremen

t data 

warehouse. 
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5. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

 Mahasi

swa 

dapat 

meranc

ang 

aplikasi 

data 

wareho

use. 

 

      a. Arsitektur 

 

 Pengant

ar 

arsitekt

ur DW 

 Karakte

ristik 

 Archite

ctural 

Frame

work 

 Technic

al 

architec

tur 

     b.  Infrastruktur 

 Infras

truktu

r 

pendu

kung 

arsite

ktur 

 Hard

ware 

& 

softw

are 

 Datab

ase 

softw

are 

 Tool 

data 

wareh

ouse 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu:  

 Menjelaskan 

arsitektur dan 

infrastruktur 

data 

warehouse. 
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6. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu:  

 Mahasisw

a dapat 

merancan

g aplikasi 

data 

warehous

e. 

 

Model Data    

Warehouse I 

 Star 

schema 

 Snowflake 

schema 

 Kombinas

i star dan 

snowflake 

schema 

 Keuntung

an dan 

kelemaha

n star dan 

snowflake 

schema 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu: 

 Menerapkan 

snowflake 

schema, star 

schema dan 

gabungan 

snowflake 

schema & 

star schema 

 

7. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu:  

 Mahasis

wa dapat 

merancan

g aplikasi 

data 

warehous

e. 

 

     Setelah mengikuti        

proses belajar mengajar 

pada bahasan ini 

mahasiswa mampu:  

 Menerap

kan 

perancan

gan 

database 

data 

warehous

e ke 

CDM/PD

M. 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Masalah Topik,              

Sampling Dan Variabel 

a. Logical design 

 Perancangan 

OLTP 

 Perancangan 

Data 

Warehouse 

 Perancangan 

OLAP 

 Perancangan 

Dimensi 

 Agregasi 

b. Physical design 

 Perancangan 

OLTP 

 Perancangan 

Data 

Warehouse 
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 Perancangan 

OLAP 

 Perancangan 

Dimensi 

 Agregasi 

 

8 UTS 

9 Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

Mahasiswa dapat 

merancang aplikasi 

data warehouse 

 

Perencanaan 

Penelitian 

 Data 

quality 

critical 

 Data 

quality 

challenges 

 Data 

quality 

tool 

 Data 

quality 

initiative 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu:  

 Menerapkan 

data quality 

pada 

database 

data 

warehouse. 
 

10 Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

Mahasiswa dapat 

merancang aplikasi 

data warehouse. 

 

 Perencanaa

n DTS 

 Penerapan 

DTS  

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu:  

 Dapat 

membu

at DTS 

data 

wareho

use 
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11. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

Mahasiswa dapat 

merancang aplikasi 

data warehouse. 

 

Pengolahan Data, 

Analisis Data Serta 

Penyajian Hasil 

Penelitian 

        DTS  

Programming 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu:  

 Dapat 

membu

at DTS 

data 

wareho

use. 

 

 

12. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

Mahasiswa dapat 

merancang aplikasi 

data warehouse. 

 

Pengolahan Data, 

Analisis Data Serta 

Penyajian Hasil 

Penelitian 

• information 

delivery 

• kubus 

• Karakteristik 

OLAP 

• OLAP Featutre  

& Function 

• OLAP Model 

• Implementasi 

OLAP 

• Kubus 

a. O 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu:  

 Dapat membuat 

aplikasi data 

warehouse 

 

13. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

Mahasiswa dapat 

merancang aplikasi 

Kerangka 

Penelitian 

Komponen   bantu 

OLAP 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu:  

 Dapat 

membuat 

aplikasi data 
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data warehouse. 

 

warehouse 

 

 

14. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

Mahasiswa dapat 

merancang aplikasi 

data warehouse 

 

Kerangka 

Penelitian 

Asistensi, Diskusi 

proyek besar  

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu:  

 Dapat 

membuat 

aplikasi data 

warehouse. 

 

15. Setelah mengikuti 

proses belajar 

mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa 

mampu: 

Menjelaskan 

semua materi yang 

diberikan selama 

perkuliahan dan 

memahami 

kerangka 

penelitian. 

 

Kerangka 

Penelitian 

 Hipotesis 

 Prosedur penelitian 

 Pokok-pokok 

masalah 

 Tahap-tahap 

pelaksanaan 

 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu:  

 Menjelaskan 

hipotesis. 

 Menjelaskan 

prosedur 

penelitian. 

 Mengetahui 

pokok-pokok 

masalah. 

 Mengetahui 

tahap-tahap 

pelaksanaan. 

 Mengetahui 

dan 

memahami 

laporan 

penelitian. 
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  UAS 

 

 

 

6. Rubrik Tugas dan Penilaian 

 

Mata Kuliah : Data Warehouse Kode MK : C-SI048 

Program Studi : Sistem Informasi Semester : Lima (5) 

Sks : 3 SKS Tahun Ajaran : 2015/2016 

 

1. Pertemuan ke 1 

Tujuan  : Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang aplikasi data warehouse 

Uraian Tugas : Membuat makalah mengenai data warehouse. 

Kategore 

Tugas 

: Individual 

Konsep Tugas : Analisa sistem data warehouse 

Penilaian : Sangat Bagus 80-100 

Bagus 70-80 

Kurang Bagus 60-69 

Buruk  ≤ 59  
 

Waktu : 1 Minggu 
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Pengerjaan 

2. Pertemuan ke 14 

Tujuan  : Meningkatkan kemampuan mahasiswa dapat merancang aplikasi data warehouse 

Uraian Tugas : Mempersentasekan hasil dari analisa menggenai analisa data  pada data warehouse 

KategoriTugas : Kelompok 

Konsep Tugas : Melaporkan hasil dalam bentuk presentasi 

Penilaian : Sangat Bagus 80-100 

Bagus 70-80 

Kurang Bagus 60-69 

Buruk  ≤ 59  
 

Waktu 

Pengerjaan 

: 1 Minggu 

 

Medan, 02 Maret 2016 

 

Mengetahui Ketua Program Studi 

 

 

 Dosen Pengampu 

  Erikson Damanik, S.Kom., M.M 

 

     


