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Capaian 

Pembelajaran 

CPL- Prodi  

  1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep dasar data mining 

2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami proses KDD 

3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami arsitektur dan model data mining 

4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami fungsi fungsi dari data mining 

5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami teknik- teknik dari data mining 

6. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aplikasi dan tren data mining 

 CP-MK  

 

 

1. Mahasiswa dapat menyebut definisi data mining, kebutuhan dan ilmu ilmu yang berkatitan dengan data 

mining dan teknik teknik database, penerapan data mining dan tools yang digunakan 

2. Mahasiswa dapat menyebut definisi KDD dan konsep data preprocessing, data warehouse, indexing, 

searching, OLAP dan reduksi 



3. Mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan komponen dari system data mining dan model data 

mining 

4. Mahasiswa dapat menyebut dan menerangkan pengertian dan contoh dari classification, association, 

sequential/temporal pattern dan clustering/segmentation 

5. Mahasiswa dapat menyebutkan, menerangkan dan memberikan contoh dari analisis cluster, induksi, 

jaringan syaraf buatan, OLAP dan visualisasi data 

6. Mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan tools, piranti lunak dan aplikasi yang digunakan 

dalam data  mining dan tren data mining saat ini yaitu iamage mining dan web mining 

7. Mahasiswa dapat memecahkan kasus data mining yang ada pada dunia bisnis atau industri 

Deskripsi 

singkat MK 

Mata kuliah yang mempelajari teknik statistik, matematika untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang 

bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

Pengantar Data Mining 

Proses Knowledge Data Discovery (KDD) 

Arsitektur dan Model Data Mining 

Fungsi– fungsi data mining 

Teknik-teknik data mining 

Aplikasi dan Tren dalam data mining 

Studi Kasus 

Pustaka Utama:  

 1. Berry,Michael JA, Linoff, Gordon S., Mastering Data Mining: The Art and Science of Customer Relationship 

Management, John Willey, Canada, 2000 

2. Chakrabarti, Soumen, Mining the Web: Discovering Knowwledge from Hypertext Data, Morgan Kaufman Series, San 

Fransisco, 2003 

3. Dilly, Ruth, Student Notes: Data Mining:An Introduction, Queens University, Belfast, 

 Pendukung:  

   

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: 

 

Perangkat keras: 

LCD Projector & White board 

Tim Pengajar Yennimar, S.Pd, M.Kom 

Mata Kuliah 

Prasyarat 

Pemrograman 1 dan Pemrograman 2, Struktur Data, Kalkulus, Statistik 

Mata Kuliah Kecerdasan Buatan, Teori Bahasa dan Automata, Jaringan Syaraf Tiruan, Maching Learning, Deep Learning 



Pendukung 
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ot 
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Ref
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1, 2 Mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami konsep dasar data mining 

Pengantar Data Mining Presentasi 

Power Point 

dan 

penjelasan 

100 menit 

 

Mahasiswa dapat 

menyebut definisi data 

mining, kebutuhan dan 

ilmu ilmu yang 

berkatitan dengan data 

mining dan teknik 

teknik database, 

penerapan data mining 

dan tools yang 

digunakan 

-   

3, 4 ,5 Mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami proses KDD 

Proses Knowledge Data 

Discovery (KDD) 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

menyebut definisi KDD 

dan konsep data 

preprocessing, data 

warehouse, indexing, 

searching, OLAP dan 

reduksi 

-   

6, 7 Mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami arsitektur dan model data 

mining 

Arsitektur dan Model 

Data Mining 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

menyebutkan dan 

menerangkan 

komponen dari system 

data mining dan model 

-   



data mining 

8 UTS 

9, 10 Mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami fungsi fungsi dari data 

mining 

Fungsi– fungsi data 

mining 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

menyebut dan 

menerangkan 

pengertian dan contoh 

dari classification, 

association, 

sequential/temporal 

pattern dan 

clustering/segmentation 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

memanfaatkan fungsi-

fungsi data mining 

  

11, 12 Mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami teknik- teknik dari data 

mining 

Teknik-teknik data 

mining 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit  

 

Mahasiswa dapat 

menyebutkan, 

menerangkan dan 

memberikan contoh 

dari analisis cluster, 

induksi, jaringan syaraf 

buatan, OLAP dan 

visualisasi data 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

menerapkan berbagai 

teknik data mining 

  

13 Mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami aplikasi dan tren data mining 

Aplikasi dan Tren dalam 

data mining 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

menyebutkan dan 

menerangkan tools, 

piranti lunak dan 

aplikasi yang 

digunakan dalam data  

mining dan tren data 

mining saat ini yaitu 

iamage mining dan web 

mining 

-   

14, 15 Mahasiswa dapat memecahkan kasus 

data mining secara mandiri 

Studi Kasus Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

100 menit Mahasiswa dapat 

memecahkan kasus 

data mining yang ada 

pada dunia bisnis atau 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

memcahkan kasus data 

mining 

  



penjelasan industri 

16 UAS 

 

 


