
Tugas 2 
 
Pembelajaran Melalui Berbagi Pengetahuan dan 
Informasi 

Topik Perkuliahan 
Dasar-dasar Intelijen Bisnis: Manajemen Database dan Informasi 

Tujuan 
Mempelajari materi kuliah melalui kegiatan belajar bersama sebagai satu tim dengan saling  berbagi 
pengetahuan dan informasi 

Sumber Referensi Tugas 
Sumber referensi utama untuk tugas ini adalah buku digital referensi utama dan dapat ditambah dari 
sumber lain yang relevan sesuai keputusan setiap kelompok dan sumber referensi tambahan 
tersebut harus dicantumkan dalam slide presentasi. 

Penjelasan Tugas 
Dalam topik perkuliahan “Dasar-dasar Intelijen Bisnis: Manajemen Database dan Informasi” ini 
terdapat 5 subtopik bahasan: 

1. Masalah yang terjadi dalam pengelolaan data secara tradisional dan bagaimana Sistem 
Manajemen DataBase dapat mengatasinya 

2. Kemampuan-kemampuan utama yang dimiliki oleh SMDB dan mengapa database relasional 
begitu kuat 

3. Beberapa prinsip penting dalam merancang database 

4. Alat dan teknologi utama untuk mengakses informasi dari database untuk meningkatkan 
kinerja bisnis dan pengambilan keputusan 

5. Pentingnya kebijakan informasi, administrasi data, dan jaminan kualitas data dalam 
pengelolaan data perusahaan  

Tugas setiap kelompok adalah mengajarkan salah satu subtopik yang akan ditentukan dengan cara 
undian. Mengingat jumlah kelompok lebih banyak dari subtopik bahasan, maka beberapa kelompok 
akan memiliki subtopik bahasan yang sama. 



Pelaksanaan Tugas 
Setiap kelompok harus mengajarkan subtopik bahasan yang ditugaskan kepadanya didepan 
perkuliahan sehingga kelompok lain menjadi jelas tentang subtopik tersebut. Sediakan slide 
presentasi yang memadai dan cetakan ringkasan materi presentasi untuk dibagikan kepada 
kelompok lain sebagai pegangan belajar. 

Setelah semua subtopik diajarkan oleh setiap kelompok, maka akan diadakan responsi tentang  
subtopik bahasan tersebut.  

Nilai tugas yang diperoleh setiap kelompok dihitung berdasarkan: 

• Kemampuan melakukan presentasi secara jelas, lancar, dan kreatif sehingga memungkinkan 
kelompok lain memahami subtopik bahasan yang diajarkan. 

• Nilai responsi tentang subtopik bahasan yang diperoleh setiap kelompok akan dihitung 
sebagai nilai responsi kelompok yang mengajarkan subtopik bahasan tersebut. Dengan 
demikian, setiap kelompok harus mengupayakan kelompok lain memahami subtopik yang 
ditugaskan kepadanya agar memperoleh nilai responsi yang baik. 

Waktu yang disediakan untuk mempersiapkan tuags adalah satu minggu. Pada pertemuan 
selanjutnya setiap kelompok harus siap mengajar dan menyelesaikan soal responsi. 
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