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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

Berikut ini adalah kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil dari 

pembangunan DW untuk keperluan riset tingkat kemampuan berbahasa Inggris di 

UMN: 

1. Data – data yang diperlukan untuk membuat DW pada riset ini adalah: 

a. Data hasil penilaian kuis bahasa Inggris yang dibagikan kepada 

mahasiswa UMN. 

b. Biodata responden kuis yang diisi sebelum mengerjakan soal kuis. 

c. Data wilayah di Indonesia terbaru dari situs web pemerintah. 

d. Data keterangan waktu yang dibuat di Pentaho. 

2. Alat online yang cocok digunakan untuk membuat kuisioner yang 

dibagikan ke responden adalah Google Form, karena tidak memiliki 

batasan kuota dalam pembagian kuisioner dan penggunaannya yang 

mudah. Hasil kuisioner dapat diakses oleh rekan riset kapan saja dan di 

mana saja. 

3. Hasil rancangan DW disesuaikan berdasarkan kebutuhan riset tingkat 

kemampuan mahasiswa UMN dalam bahasa Inggris dengan perincian 

sebagai berikut: 

a. Data yang telah diintegrasikan di DW digunakan oleh anggota riset 

untuk keperluan data mining dan data visualization. 
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b. Platform yang cocok digunakan untuk membangun DW 

adalah PDI Spoon karena mampu menerima masukan dan dapat 

mengeluarkan bentuk data yang bervariasi memiliki banyak 

sumber informasi dan juga dukungan dari komunitas serta proses 

ETL yang fleksibel. 

c. Metodologi yang digunakan adalah Bottom up dan dimensional 

Kimball karena pendekatan proyek ini dilakukan dari hasil akhir 

hingga pengumpulan kebutuhan, metode yang digunakan cukup 

mudah dan fokus pada pengguna akhir. 

d. Skema yang digunakan pada DW ini adalah skema bintang karena 

merupakan skema yang paling umum sehingga dapat dibuat di 

segala platform, mudah dipahami oleh anggota riset lainnya 

sehingga mengurangi tingkat kesalahan pada pembuatan data 

mining dan data visualization, serta riset ini tidak banyak 

menggunakan memory karena jumlah data yang tidak besar. 

e. Tabel dan relasi yang perlu dibuat dalam DW adalah tabel dimensi 

waktu, dimensi nilai, dimensi wilayah sekolah, dan dimensi 

wilayah tempat tinggal, yang kemudian digabungkan ke satu tabel 

fakta hasil. 

4. Hal yang dapat diketahui dan dipergunakan dari hasil pembuatan kuis 

bahasa Inggris dan DW tersebut adalah tingkat kemampuan bahasa Inggris 

yang dibagi berdasarkan wilayah asal sekolah dan asal tempat tinggal 

responden. Analisa dilakukan pada proses data mining dan tampilan grafik 

dan pemetaan dilakukan pada proses data visualization.  

5. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan DW, diketahui bahwa data model 

yang dibuat hampir seluruhnya sesuai dengan kebutuhan utama pengguna, 

namun masih terdapat beberapa proses atau aktivitas yang perlu dijalankan 

pengguna sehingga sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masing – 

masing.  
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5. 2 Saran 

Proses pengumpulan data dan perancangan DW untuk riset tingkat 

kemampuan bahasa Inggris mahasiswa UMN masih dapat dikembangkan lagi 

dengan beberapa usul yang diajukan oleh penulis: 

a. Agar proses pengumpulan data yang lebih mudah dan cepat, dapat  

melakukan kerja sama dengan dosen bahasa Inggris atau institusi bahasa 

Inggris yang terpercaya sehingga meningkatkan jumlah responden dan 

mengurangi tingkat pengisian jawaban yang kurang serius. 

b. Rancang model data untuk DW dan kumpulkan data yang dibutuhkan 

terlebih dahulu sebelum membuat DW untuk menghindari pembuatan DW 

ulang karena adanya perbedaan antara hasil rancangan dan aktual. 

c. Data hasil DW dapat disimpan di dalam basis data atau komputasi awan 

untuk memudahkan proses pembagian dan pengambilan data bagi rekan 

riset lainnya. 

d. Bagi yang memiliki kemampuan pemograman yang baik dapat membuat 

situs web sendiri sehingga dapat mengatur tampilan dari kuis dengan lebih 

bebas dan memperoleh data dengan lebih mudah
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