[KU1]Mampu menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
memperlihatkan dan menerapkan nilai
humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya

[KU 1.2] Mampu menunjukkan kinerja
mandiri, bermutu, dan terukur dalam
memberikan solusi permasalahan nyata
sesuai dengan bidang keahliannya
[KU 2.3] Berkomunikasi lancar menggunakan
bahasa Indonesia dan Inggris dalam
menjalankan profesinya
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[KU2] Menunjukkan profesionalitas yang
memperhatikan nilai-nilai humaniora
[S1]Menjadi muslim yang SCoRe (Smart,
Compassionate, Reliable)

Capaian Pembelajaran Lulusan

[KU1.1] Mampu menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif dalam
pengembangan pengetahuan dan teknologi

[KU 2.4] Mampu melakukan proses evaluasi
terhadap pencapaian hasil kerja mandiri dan
melakukan self-regulation sesuai hasil
evaluasi
[KU 2.5] Mampu bertanggungjawab dan
melakukan evaluasi atas pencapaian hasil
kerja kelompok

[KU5] Mampu mengambil keputusan secara
tepat dalam konteks penyelesaian masalah
di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data
[KU7] Mampu bertanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap
penyelesaian pekerjaan –yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya

Penambangan Data

[KK1] Menentukan pendekatan sistem cerdas
yang sesuai dengan masalah yang dihadapi,
memilih representasi pengetahuan dan
mekanisme penalarannya, serta
mengevaluasi kinerja dari pendekatan dan
penerapan sistem cerdas yang dipilih

Target Kompetensi Dalam Mata Kuliah

[KK2] Mampu merancang dan membangun
aplikasi perangkat lunak untuk pengolahan
data di bidang komputer visi, robotika, IoT,
sistem cerdas, dan bahasa natural

[KK 1.3] Mengimplementasikan, mengelola,
dan memvalidasi model prediktif dengan
pendekatan matematika dan statistika,
khususnya dalam domain big data

[KK 2.1] Merancang solusi analitik sesuai
kebutuhan bisnis.

Konsep Penambangan Data
Mahasiswa Dapat
1. Memahami Konsep Penambangan Data
2. Menentukan pendekatan yang tepat dalam memberikan solusi
penambangan data sesuai kebutuhan bisnis
3. Melakukan Pra-pemrosesan data, modeling dan evaluasi model prediksi
4. Mengimplementasikan aplikasi penambangan data khususnya di
bidang kesehatan (e-health)

CRISP-DM
Proses Penambangan Data: Data
Preparation, Modeling, Evaluation
Peran Utama Penambangan Data
Aplikasi Penambangan Data Bidang
Kesehatan

Pokok Bahasan Dalam Mata Kuliah

